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OFERTĂ CURS AUTORIZAT  

BIBLIOTECAR  

COD COR 441101 

 
  Karuna Training Cluj-Napoca are plăcerea de a vă anunţa organizarea unei noi 
sesiuni de formate pentru cursul autorizat de BIBLIOTECAR, 126 ore. 

Programul de formare se bazează pe o bogată experienţă practică şi didactică, 
utilizând ca şablon învăţământul superior în ştiinţe sociologice, ale comunicării şi 
comportamentale, aplicată în România. Este un curs interactiv ce pune accent pe 
învăţarea activă combinată cu aplicaţii practice individuale şi de grup. Acest curs oferă 
perspective noi de dezvoltare personală, abordând educaţia nonformală ca principal 
pilon în formarea unor specialiști competenţi şi bine pregătiţi.  
BENEFICIILE pentru care trebuie să  alegeţi  programul de BIBLIOTECAR organizat 
de Karuna Training Cluj-Napoca sunt:  

 Este conform cerinţelor UE, în ceea ce priveşte Asigurarea Calităţii în 
Educaţie şi Formare Profesională; 

 Participanţii au la dispoziţie cele mai eficiente şi moderne metode de training; 
 Participanţii vor interacţiona cu probleme reale, româneşti, găsind totodată 

soluţii optime de la specialişti şi consultanţi bine pregătiţi; 
 Participanţii vor primi suport de curs, fişe de lucru şi materiale pe suport 

electronic pentru aplicaţii; 
 Participanţii vor beneficia de consultanţa trainerului pe toată durata cursului în 

vederea realizării unei lucrări practice pentru finalul cursului; 
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COMPETENŢELE pe care le vor însuşi cursanţii pe parcursul programului sunt: 
 

1. Organizarea activităților proprii 
2. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și în domeniul situațiilor 
de urgență 
3. Organizarea circulației documentelor 
4. Asistarea utilizatorilor în cadrul bibliotecii 
5. Organizarea documentelor din bibliotecă  
6. Dezvoltarea colecțiilor 
7. Organizarea colecțiilor 
8. Competențe informatice 
9. Comnicarea în limba maternă 
 
La finalul cursului fiecare cursant va susţine un examen format din:  
 

Test grilă 20 de întrebări pe baza suportului de curs și a materialelor de 
învățare.  

 
Perioada cursului: 24.10-16.11.2018 
 
Locul de desfășurare: Colegiul Tehnic ”Infoel” Bistrita, Bistrița-Năsăud după un 
program care va fi anunțat ulterior înscrierii. 
 
Taxa: 600 lei /persoana  
 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE:           

 copie buletin 
 copie certificat nastere  
 copie ultima diplomă de studii (minimum bacalaureat) 
 certificat de naștere 

 
 
Detalii suplimentare: 0760/607889 
 
Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, 
 
Director general  
dr. Tiberiu Irimia  
 
 
 
 


