
Noțiunea de "bunuri comune de informare" INFORMATION COMMONS se referă la baze de cunoștințe, informații,
echipamente utilizate în comun.
Ne propunem să creem  pentru studenți un centru care să înglobeze Centrul de Învățare , Centrul de documentare,
cercetare și utilizare a resurselor informaționale și Centrul tehnologic, unificate într-un centru de învățare comun,
Centrul Comun de Accesare a Resuselor CCAR, centru ce ar trebui să unifice aplicațiile web,  beneficiile reducerii
duplicării eforturilor și optimizarea utilizării resurselor prin expansiunea centrelor virtuale comune. Acest centru ar
putea fi exemplar prin  demontrarea faptului că prin colaborare și utilizarea creativă  în comun a resurselor folosind
tehnologia informației se vor împlini așteptările studenților.
Informații privind buna practică a unui centru INFORMATION COMMONS puteți găsi în prezentarea postată la adresa:
http://aspeckt.unitbv.ro/jspui/bitstream/123456789/2043/1/Information%20Commons_Angela%20Repanovici.pdf
Dorim să aflăm opinia Dvs. cu privire la crearea acestui centru și așteptările Dvs. privind dezvoltarea profesională
având la dispoziție resursele CCAR.
Vă informăm că datele colectate sunt strict confidențiale și că cercetarea respectă normele etice în vigoare:
a. completarea este benevolă, necompletarea neavând nici un fel de repercusiune asupra celui căruia i s-a trimis
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chestionarul spre completare;
b. studentul are dreptul să renunțe oricând până la finalizarea chestionarului;
c. în momentul în care submite chestionarul studentul își dă acordul implicit asupra folosirii datelor în cadrul studiului.
Rezultatele acestei cercetări vor fi utilizate pentru publicarea unui articol științific.

 1 2 3 4 5

Mobilă -mese și scaune- ce
se pot muta

Pereți mobili pentru a crea
diverse spații intime pentru
studiu individual sau în echipă

Table, videoproiectoare
conectate la laptop-uri pentru
prezentări, table, table
inteligente

Facilități de conectare
electrică, conexiune internet

Altele (vă rugăm să menționați)

1. Care din următoarele facilități ar trebui să le ofere Centrul de învățare, pe o scară de la 1-5, 1- cel mai puțin, 5-cel mai mult
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 1 2 3 4 5

Acces la baze date la care
universitatea are abonament

Tutoriale online cu privire la
accesarea informației

Acces la software-uri de
generare automată a
bibliografiei

Altele (vă rugăm să menționați)

2. Centru de documentare și accesare a resurselor informaționale ar trebui să fie online, accesibil la o pagina web, cum ar fi
www.unitbv.ro/CCAR/
Pe care din următoarele facilități ar trebui să le ofere acest centru pe o scară de la 1la 5, 1-cel mai puțin, 5-cel mai mult?

 1 2 3 4 5

Spațiu cu Imprimante 3D,
consumabile și software-ul
aferent folosite pentru
stimularea creativității

Spațiu gaming (”de joacă”) -
lego, șah pentru stimularea
creativității

Dispozitive de copiere și
imprimare, scanere

Laptop-uri și tehnologie
mass-media pentru împrumut
( camere foto, camere de
filmat)

3. Centrul de transfer tehnologic ar trebui să ofere următoarele facilități pe o scară de la 1la 5, 1-cel mai puțin important, 5 -cel
mai important.

3



Documentație online cu
privire la folosirea
echipamentelor ce se pot
împrumuta

Documentație online de
descărcare și utilizare a
licențelor și software-urile
puse la dispoziție

Comunicare online cu un
centru specializat IT de
consiliere în cazul
problemelor tehnologice
apărute

Organizare cursuri de
instruire în folosirea diferitelor
tehnologii

Expoziții ale diferitelor firme
din domeniul specializării cu
produse noi

Workshop-uri pe diverse
tematici de interes

 1 2 3 4 5

Altele (vă rugăm să menționați)

4. Cum vă imaginați Dvs. un asemenea centru?
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 1 2 3 4 5

Centrul de învățare

Centrul de documentare și
utilizare a resurselor
informaționale

Centrul transfer tehnologic

Comentariu:

5. CCAR va cuprinde cele trei centre: de învățare, de documentare și utilizare a resurselor informaționale și de transfer
tehnologic prin software și echipamente. Pe o scara de la 1la 5, 1-cel mai puțin important, 5-cel mai important cât de importante
ar fi aceste centre pentru facultatea Dvs.?

6. Conceptul de plagiat îl cunoașteți:

din liceu

facultate

rețele de școlarizare

nu îl cunosc

7. Înainte de a cunoaște acest concept foloseați diverse surse de inspirație fără să le citați?

Da

Nu
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1 2 3 4 5

8. Credeți că utilizarea surselor bibliografice fără citarea acestora este furt intelectual? Pe o scară de la 1la 5, 1- nu cred , 5-
cred

9. Cât de des menționați sursele de inspirație? 1- Niciodată, 2- Uneori, 3- Întotdeauna

1

2

3

10. Anul de studiu

I

II

III

IV

Master

Doctorat

11. Genul Dvs.

Masculin

Feminin
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12. Vârsta Dvs.

18-20

20

21

22

23

24

25

25-30

peste 30 ani

13. Facultatea la care sunteți student:

Faculatea Design de Produs și Mediu

Facultatea de Sociologie și Comunicare

Facultatea de Medicină

Specializarea din cadrul facultății
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