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Structura unei pagini de curs
Cănd intră pe pagina unui curs, studenții vizualizează 

secțiunile:
Generalități
- prezentare curs  
- suport curs adaptat IFR (fișier care se poate descărca)
- calendar activități (de consultat)
- forum intrebari si anunturi (de urmărit)
Seminar online 1 
Seminar online 2
Seminar online 3 
Evaluare finala: Proiect final (secțiune la care se trimite 

proiectul final, cu respectarea condi țiilor stabilite pentru 
fiecare disciplină)



Accesarea materialelor



Accesare seminar online



Accesare seminar online: intrare în camera de 
discuție



Participare seminar online: tastare mesaj și 
“send”



Accesare alte instrumente (ex.miniteste) în cadrul 
seminarului



Accesare secțiune proiect final



Trimitere proiect final (I): click pe iconul de lângă “File 
submission” - se deschide o altă fereastră 



Trimitere proiect final (II): pentru încărcare fișier se 
bifează“Choose file” se încarcă fișierul din computer -
“upload this file” – se redeschide fereastra anterioară -
“save changes”



Trimiterea proiectelor pentru evaluare (III): fereastra care 
confirmă trimiterea proiectului spre evaluare
Opțiunea “edit submission” poate fi folosită pentru retrimiterea 
unui proiect corectat sau completat,  cu condi ția să nu se 
depășească deadlineul din calendarul de activități
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