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Documentație pentru accesarea platformei e-learning de către 

studenți 

 

Pentru facilitarea demersurilor necesare bunei desfășurări a cursurilor se folosește platforma de 

e-learning a facultății (care se poate accesa la adresa http://fspac.ubbcluj.ro/moodle). Conturile 

sunt create automat și sunt generate parole aleatorii, care sunt transmise pe email fiecărui 

student. Parolele sunt confidențiale, nu pot fi schimbate, și este obligația fiecărui student de a le 

proteja. Studenții au obligația de a își activa contul la începutul primului semestru al primului an 

de studiu, acestea fiind esențiale pentru desfășurarea activității didactice. 

Dacă există probleme cu accesul la platforma online, studenții afectați trebuie să le atragă atenția 

profesorilor lor în legătură cu această situație. Cadrele didactice nu pot fi trase la răspundere 

pentru probleme (cum ar fi termene de predare ratate) dacă nu au fost anunțați de situație. 

Datele de identificare a studentului încărcate pe Moodle trebuie să fie reale, corecte și complete. 

La activarea contului studenții trebuie să completeze câmpurile obligatorii, marcate cu steluță 

roșie (sau să verifice corectitudinea câmpurilor completate automat). În funcție de limba aleasă, 

acestea sunt First name/Prenume (numele de botez, de ex. Mihai, Maria, Ionel etc.), 

Name/Nume (numele de familie, de ex. Popescu, Ionescu etc.) și Email Address/Adresă email 

(folosiți o adresă validă, pentru că vor fi comunicate informații importante prin intermediul 

platformei). La crearea contului va fi completată o adresă de email invalidă, generată automat 

(din motive tehnice, conturile nu pot fi create altfel). Va trebui să modificați această adresă cu 

adresa dumneavoastră, cea pe care doriți să o folosiți pentru comunicarea din cadrul facultății 

(dacă nu aveți o adresă de email, va trebui să vă creați una). 

Restul câmpurilor sunt opționale (sau conțin deja informațiile necesare), și includ informații 

personale pe care le puteți asocia profilului vostru, și opțiuni pentru contul vostru. Aceste 

informații pot fi adăugate sau modificate ulterior. 

http://fspac.ubbcluj.ro/moodle
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Vi se recomandă de asemenea să încărcați o fotografie care să fie asociată cu contul 

dumneavoastră. Acest lucru nu este obligatoriu, dar poate facilita comunicarea. Dacă alegeți să 

încărcați o poză, e de preferat să fie una clasica, din care să puteți fi identificați ușor. 

Una din principalele funcții ale platformei online este de a facilita comunicarea dintre profesori 

și studenți (trimiterea temelor, comunicarea notelor, a materialelor de la curs etc.). Temele se 

primesc exclusiv prin intermediul platformei, într-un format ușor accesibil (.doc, .docx, .pdf, 

.odt., .rtf, .txt etc.). La expirarea termenului limită alocat temei, trimiterea documentelor devine 

inaccesibilă și temele nu mai sunt acceptate. Dacă trimiterea temelor nu este accesibilă datorită 

unor probleme tehnice din partea site-ului, termenul va fi prelungit cu timpul în care aceste 

probleme persistă, după rezolvarea lor. 

Platforma online permite studenților să își verifice notele în timp real prin accesarea secțiunii 

Grades (Note) din meniul din stânga paginii. (Limba interfeței platformei se poate alege de pe 

pagina principală, dintre română, engleză, germană și maghiară.) De îndată ce sunt inserate în 

sistem, notele apar aici și pot fi verificate de fiecare student (doar propriile note). Nu toate 

notele sunt introduse simultan, deci unii studenți s-ar putea să își vadă notele în timp ce alții nu. 

Acest lucru este normal. Totuși, dacă o notă apare și este 0 (zero), înseamnă că nota a fost 

inserată și fie sarcina nu a fost încărcată la timp, fie a fost detectat un caz de plagiat, sau au 

apărut alte probleme cu sarcina respectivă.  

Notele care apar pe platforma Moodle sunt doar cu scop informativ, pentru a facilita 

comunicarea între cadrele didactice și studenți și pot fi doar evaluări parțiale sau notări 

orientative. Notele oficiale se pot verifica la finalul fiecărui semestru la adresa 

academicinfo.ubbcluj.ro sau la secretariat. 

Notarea se face, de regulă, pe o scară de la 1 la 100, pentru că sistemul nu permite în acest 

moment notarea cu zecimale pe o scară de la 1 la 10. Astfel o notă de 65 este echivalentul notei 

6,5. Pentru a nu exista confuzii, notele sunt prezentate împreună cu scara pe care se face notarea 

(ex. 65/100, adică 65 din 100). Notele finale, din catalog, se trec în sistemul de la 1 la 10, 

rotunjindu-se la cel mai apropiat număr întreg la sfârșitul semestrului 
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Conturile de utilizator sunt create de administratorul sistemului pentru studenți la începutul 

primului an al programului de studiu, sub forma xy12345 (xy sunt inițialele numelui de familie și 

al primului prenume al studentului și sunt urmate de numărul matricol) și parola este generată 

aleatoriu. Datele de acces le sunt oferite studenților la ridicarea carnetului de student. 

Aceleași date de acces sunt utilizate și la autentificarea în sistemul informatic din laboratoarele 

facultății. 
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După autentificare se ajunge pe prima pagina a aplicației. Pe această pagină se regăsește lista 

cursurilor la care studentul este înscris, urmată de lista completă a cursurilor disponibile pe 

platformă, grupate pe departamente și linii de studiu. În coloana din dreapta se află calendarul 

evenimentelor importante din cursurile sale (termene de predare ale temelor, activități marcate 

de profesori etc.), urmat de modulul social, de unde pot fi contactați ceilalți utilizatorii care sunt 

online la un moment dat. 

Înscrierea studenților este făcută de către profesori la fiecare curs, studentul având acces doar la 

cursurile în care a fost înscris. Cursurile obligatorii îi conțin automat pe toți studenții din anul 

respectiv, în timp ce în cursurile opționale sunt introduși pe baza listelor de la secretariat. 

La începutul fiecărui semestru cursurile finalizate sunt arhivate și accesul studenților este retras, 

oferindu-se acces la cursurile noi. 
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Cursurile pot fi organizate de către profesor fie în funcție de tematici fie cronologic. Stabilirea 

structurii este la alegerea profesorului fiecărui curs. 

Organizarea pe tematici este personalizată în cazul fiecărui curs. Numărul poate să varieze și 

fiecare secțiune în parte poate fi afișată sau ascunsă selectiv de profesor. 
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Cronologic, structura are un număr fix de săptămâni, de obicei egal cu numărul de săptămâni  

din semestru, în care activitățile și materialele sunt organizate temporal și pot fi afișate în 

paralel cu dezvoltarea cursului. 

 

 

Pe pagina fiecărui curs se pot accesa diferite tipuri de materiale digitale. Fiecare curs pune la 

dispoziția studenților cel puțin suportul pentru cursul respectiv, dar în funcție de specificul 

fiecărui curs, profesorul poate adăuga alte lecturi recomandate, legături spre alte pagini de 

internet, documente sau fișiere digitale de orice fel, filme și imagini. 
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Pe lângă materialele de studiu, cursul poate conține diferite tipuri de activități pentru studenți. 

Temele simple cer studentului încărcarea unuia sau mai multor fișiere ca rezolvare a unei sarcini 

date, la care profesorul poate stabili un termen limită. După expirarea termenului limită 

activitatea afișează nota primită și feedback-ul oferit de profesor, dacă este cazul. 
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Activitatea de chat permite derularea activităților de tutoriat la distanță în timp real, dar și 

comunicarea asincronă. 

 

Platforma permite și administrare de teste care pot avea întrebări grilă, întrebări cu răspuns 

scurt, întrebări cu răspuns lung sau de tip eseu, definire de concepte, asociere de termeni în 

orice combinație, cu sau fără notare automată. Testele pot fi avea ferestre limitate de acces și 

durată limitată de efectuare, întrebările și variantele pot fi prezentate aleatoriu sau organizate 

fix. Testele se desfășoară securizat. 
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Notele la activitățile notate sunt afișate la fiecare activitate în parte și în secțiunea Note, accesată 

prin legătura din coloana din stânga paginii. În secțiunea Note apar toate activitățile notate din 

curs și este calculată automat media dintre ele conform formulei introduse de profesor.  

 

 


