
GHID DE UTILIZARE A PLATFORMEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ 

grup de utilizatori: studenti 

 

Preambul. Prezentul ghid poate fi mai uşor înţeles dacă în prealabil aţi parcurs materialul 

de prezentare generală a platformei ID, disponibil pe pagina principală 

http://didu.ulbsibiu.ro/. 

Mai mult, prezentul material reprezintă continuarea materialului mai sus menţionat şi este 

dedicat grupei de utilizatori studenti. 

Pagina principal din care se realizează accesul studenților are următoarea formă 

 
Studenţii sunt beneficiarii direcţi ai activităţilor desfăşurate de celelalte grupuri de 

utilizatori. Toţi studenţii care au semnat un contract de studio cu universitatea pot accesa 

platform e-Learning pentru: 

 activarea contului de utilizator; 

 managementul activităților proprii; 

 asistență în procesul de pregătire. 

Studenţii care s-au înregistrat ca utilizatori ai platformei electronice au opţiunea 

de a utiliza, în folosul pregătirii proprii, proceduri pentru: 

 consultarea resurselor educaționale; 

 verificarea gradului de acumulare a cunoștințelor; 

 participarea la activităţi virtuale sincrone; 

 participarea la activităţilor virtuale asincrone; 

 completarea de chestionare privind calitatea procesului de învăţământ; 



 corespondenţa electronică. 

Studenții sunt beneficiarii direcţi ai produselor e-learning, dar pot produce la rândul lor conținut 

educațional, îndeosebi prin participarea la forumuri de discuții. 

La intrarea în cont, studentu vizualizează: 

 date cu caracter personal; 

 programele de studiu repartizate. 

 
 

În măsura în care aceste date nu sunt corecte poate deschide imediat o procedură de actualizare a 

acestora 

 

 

 

Pasul 1. Actualizare date personale și eliminare programe de studiu incorecte 

 
Pasul 2. Adăugarea de noi programe de studiu 

 



Pasul 3. Selectarea anului de studiu și a centrului de înscriere 

 
Studentul poate reveni oricând asupra datelor selectate. 

Înainte de a accesa pagina personală, studentul vizualizează, spre propria informare, statisticile 

activităților desfășurate pe platform e-Learning. Vizualizarea conține statistici la nivelul 

sesiunilor de lucru sau la nivelul procedurilor din fiecare sesiune. 

La nivelul sesiunilor de lucru: 

 
La nivelul procedurilor - general 

 
La nivelul procedurilor - detalii 

 
 

 



Pagina principală, personalizată, a utilizatorilor din studenților, are 

următoarea structură 

1. meniul principal  

 
Prin desfășurarea meniului principal, se asigură accesul la procedurile corespunzătoare sau la 

disciplinele din programele de studiu associate. 

 

2. ecranul de lucru 

 

 

 
3. calendarul activităților 

 



Cele trei componente se află permanent pe același ecran, pagina de lucru reflectând procedura 

selectată din meniu și disciplina pentru care se aplică. 

Procedura ”agenda de lucru” permite vizualizarea activtăților didactice a formației de studiu 

din care face parte și pentru a-și planifica, eventual, propriile activități. 

În fereastra de lucru apare un ecran împărțit în mai multe zone 

 
În zona superioară, caseta permite adăugarea de activități sau actualizarea celor existente, iar în zona 

inferioară apare agenda de lucru a formației de studiu. În acest mod, studentul are toate datele 

necesare pentru a evita eventuale suprapuneri de activități.  

Procedura ”corespondență electronică” permite transmiterea unui mesaj către cadrele didactice. 

Mesajul este însoțit de informații relevante, respective numele și prenumele studentului, adresa de mail 

a acestuia, formația de studio din care face parte. La mesaj poate fi atașat un fișier de maxim 20 MB. 

Mai întâi se selectează cadrul didactic corespunzător unei discipline la vare se va referi mesajul. 

 
După care, în ecranul următor, studentului I se dau datele de selecție și I se cere să confirme intenția de 

a transmite un mail. În caz afirmativ se selectează butonul continuă, iar în ecranul care urmează se 

finalizează procedura. 



 
Restul procedurilor vor putea fi accesate din fereastra de lucru doar după selectarea unei discipline din 

programul de studiu. Procedurile apar ca un meniu orizontal din care putem selecta cu mousul una 

dintre acestea. 

 
Procedura ”chestionar” permite studenților să-și exprime punctual de vedere asupra calității actului 

didactic. 

 



 
 

 

Procedura ”forum” permite accesarea unui forum de discuții atașat unei discipline indiferent de 

formația de studiu. După activarea procedurii, utilizatorul are posibiltatea să: 

 vizualizeze subiectele postate 

 vizualizeze comentariile postate pentru fiecare subiect 

 adauge un nou comentariu la un subiect 

 adauge un nou subiect 

 elimine propriile comentarii sau subiecte. 

 
  



Observație. Casetele de text sunt prevăzute cu instrumente standard de formatare și permit includerea 

de legături către pagini web sau includerea de poze. 

Procedura ”teme” permite vizualiarea temelor propuse studenților. După activarea procedurii, 

utilizatorul are posibiltatea să: 

 vizualizeze temele postate de cadrele didactice la disciplina selectată; 

 vizualizeze răspunsurile postate pentru fiecare temă; 

 șteargă un răspuns; 

 adauge un nou răspuns. 

 
Observație. Casetele de text sunt prevăzute cu instrumente standard de formatare și permit includerea 

de legături către pagini web sau postarea de poze. 

Procedura ”conținut educațional” permite vizualiarea resurselor educaționale postate de cadrele 

didactice pentru o anumită disciplină. După activarea procedurii, utilizatorul are posibiltatea să: 

 vizualizeze resursele educaționale postate; 

 acceseze resursele educaționale.  

 
Procedura ”videoconferințe” permite accesul la serverul de videoconferințe. Este necesar ca 

videoconferința să fie în prealabil planificată prin agenda de activități. Pentru această procedură 

studenții au la dispoziție un tutorial video care poate fi accesat de pe pagina principală a site-ului. 



Procedura ”logout” permite închiderea sesiunii de lucru și arhivarea activităților. Dacă utilizatorul nu 

activează această procedură se pierde doar ultima acțiune din sesiunea de lucru, iar sesiunea se închide 

la următoarea logare a utilizatorului. 

 


