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În centrul serviciilor de sprijin ale Universităţii Oxford se află serviciile 
informatice ale universităţii. Acestea susţin universitatea în dezvoltarea și 
utilizarea IT-ului în procesul de predare și cercetare.

PROBLEMA

În 2003, Serviciile informatice ale Universităţii Oxford (OUCS) au recunoscut 
că este nevoie de un pachet software de gestionare bibliografică, care să 
standardizeze colecţiile de referinţe personale în întregul campus. Acest pachet 
trebuia să fie ușor de utilizat și de predat, deschis către schimbare și capabil să 
îmbunătăţească performanţa facultăţii și a studenţilor, deopotrivă.

Cu un astfel de grup de utilizatori diverşi în campus, format din personal, 
studenţi, cercetători și cadre universitare, pachetul a trebuit să fie robust și să 
aducă resurse suplimentare valoroase, cum ar fi legături de cercetare on-line.

SOLUŢIA

OUCS a cercetat toate pachetele disponibile (inclusiv cele deja în uz) și a decis că 
EndNote a fost baza de date de referinţă pentru alegerea lor.

Pe lângă cerinţele deja prestabilite pe care le-a identificat Universitatea Oxford, 
au existat o serie de argumente de susţinere pentru alegerea EndNote, inclusiv:

• Ușurinţa conectivităţii cu biblioteci bazate pe Internet care permit localizarea 
exactă a referinţelor necesare pentru citare

• Stocarea ușoară, catalogarea și indexarea referinţelor în baza de date de 
referinţă personalizată

• Capacitatea de a colecta imagini, figuri, fișiere și legături

• Integrarea procesorului Word, făcând uşoare inserarea citatelor și crearea de 
bibliografii și liste cu cifre

Fiecare intrare este formatată automat și în mod constant în stilul de ieşire 
preferat, care poate fi, de asemenea, personalizat. Iar acest lucru a fost deosebit 
de important la universitate, deoarece permite fiecărui membru al facultăţii să 
îşi păstreze individualitatea și propriile stiluri de citare unice.

„ EndNote a revoluționat 
munca oamenilor, permițând 
eficientizarea proceselor. 
Varietatea automatizării este un 
beneficiu imens pentru studenți 
și pentru personal - indiferent de 
disciplina acestora”. 

Oxford este centru universitar încă din 1096. În 1167, când 
Henry al II-lea a interzis studenţilor englezi să participe la 
cursurile Universităţii din Paris, Oxford s-a dezvoltat într-
un ritm fără precedent. Astăzi, Universitatea de renume 
mondial întâmpină cel puţin 20.000 de studenţi în aulele 
sale, în fiecare an universitar.
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Grazyna Cooper, șeful Programului de învăţare IT, 
afirmă: „Cu departamente diferite, utilizând diferite 
formate de ieșire, este important să fie în măsură să 
personalizeze cu ușurinţă stiluri pentru a îndeplini 
cerinţele departamentale specifice. Cu EndNote 
este posibil să se utilizeze orice stil de referinţă. 
Este pur și simplu o chestiune de selectare a noului 
stil și de reformatare cu un singur clic.

Faptul că puteţi face acest lucru iar şi iar în câteva 
secunde este ceea ce face EndNote practic pentru 
studenţi și pentru personal, deopotrivă”.

INSTRUIRE ENDNOTE

Odată cu disponibilitatea acestei resurse a venit 
nevoia de a-i învăţa pe oameni cum să o utilizeze. 
OUCS oferă în prezent o serie de nouă cursuri de 

formare specifice pe facultate și opt cursuri de funcţionalitate EndNote generice, concepute pentru a oferi 
instrucţiuni detaliate privind modul de utilizare a EndNote la întregul său potenţial.

Fiecare curs are loc o dată pe semestru pe parcursul anului universitar. Acestea s-au dovedit atât de populare -  
aproximativ 200 de elevi au fost interesaţi de cursuri - încât, în prezent, sunt administrate de un instructor 
dedicat EndNote. 

„EndNote a revoluţionat munca oamenilor, permiţând eficientizarea proceselor. Varietatea automatizării este 
un beneficiu imens pentru studenţi și personal - indiferent de disciplina acestora”, a comentat Grazyna.

Pentru a extinde instruirea EndNote şi în lumina unui raport guvernamental prin care erau identificate 
competenţele transferabile cu care studenţii ar trebui să fie dotaţi, OUCS a creat un nou eveniment de 
predare. „Setul de instrumente pentru competenţe pentru studenţii din cercetare” este organizat în 
colaborare cu Programul de învăţare IT al universităţii, serviciile de bibliotecă și Departamentul Cariere 
și se adresează studenţilor din cercetare din primul și cel de-al doilea an.

Acest curs se concentrează pe instrumentele necesare pentru eficientizarea activităţii academice și pe 
introducerea studenţilor în competenţele-cheie pentru continuarea carierei. De asemenea, include o 
introducere pentru Aspire, baza de date de planificare a dezvoltării personale a Universităţii Oxford, 
Portalul de competenţe și EndNote. 

Accesul la EndNote din Universitatea Oxford este disponibil pentru toţi studenţii, prin licenţa site-ului 
CHEST Eduserv al universităţii, care oferă, de asemenea, licenţe individuale cu preţ redus prin magazinul 
Universităţii Oxford pentru cei care doresc să lucreze la domiciliu.

AFLAŢI MAI MULTE DESPRE ENDNOTE

Pentru a afla mai multe, vizitaţi endnote.com sau contactaţi cel mai apropiat birou Thomson Reuters. 
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