GHID DE UTLIZARE A PLATFORMEI
resurse.snspa.ro
(pentru studentii Facultatii de Comunicare si Relatii Publice)

1. Obtinerea numelui de utilizator (UN) si a parolei (P) pentru accesul in platforma
resurse.snspa.ro se face prin accesarea butonului CAMPUS din siteul
comunicare.ro disponibil din meniul STUDENTI

Folositi UN si P pe care le detineti pentru intrarea in campus

Dupa intrare (logare) se vor afisa Numele de Utilizator si Parolele pentru accesarea
platformei resurse.snspa.ro., sau se va accesa direct linkul platformei afisat in partea
superioara a datelor de acces.

Prezenta platforma permite interactiunea cadrelor didactice cu studentii facultatii de la
forma de invatamant cu frecventa (IF), studii universitare de licenta si de masterat.
Aceasta permite livrarea catre studenti a continuturilor educationale in flux continuu.
Fiserele pot fi: doc, docx, ppt, pptx, pdf, fisiere audio si video, precum si linkuri catre
alte resurse si platforme pregatite in acest sens.
1. Accesati platforma de resurse la adresa https://resurse.snspa.ro

2. Pe baza Numelui de Utilizator (UN) si a Parolei (P) logarea se va face in
platforma corespunzatoare anului si formei de invatamant.

Platforma permite adaugarea de resurse educationale insotite de descrierea lor,
precum si stergerea la nevoie a acestora.

In partea dreapta a ferestrei am prevazut un panou de comunicare (whiteboard) care
permite postarea diferitelor anunturi si a altor detalii referitoare la desfasurarea online
a procesului educational.
Prin intermediul butonului “Trimite intrebare” studentii pot trimite/solicita titularului de
curs (administratorului de disciplina) intrebari sau explicatii care nu se vor afisa pe
panoul de comunicare. Acestea sunt citite de titularul de curs, care poate sa ofere
raspuns intregului grup de studenti in acelasi whiteboard (panou de comunicare).

Diferitele teme de rezolvat se vor trimite de catre student pe adresa de email
institutionala (@comunicare.ro) a fiecarui titular de curs (sau asistentului acestuia).
La terminarea sesiunii de lucru va rugam sa apasati butonul “Logout”.

