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1. Introducere
În prezent, implementarea tehnologiilor educaţionale bazate pe Internet, generic numite
elearning, constituie o componentă principală în pregătirea studenţilor, atât la forma de
învăţământ cu frecvență - IF, cât şi la distanţă - ID / cu frecvență redusă - IFR.
Pe această cale, programele de studiu destinate studenţilor pot deveni rapid accesibile,
iar comunicarea între profesor şi student este îmbunătăţită.
Elearning.FEAA dispune de o asemenea tehnologie. Aceasta este platforma educaţională
moodle.
2. Acces şi conectare moodle.FEAA
Aplicaţia este accesibilă la adresa: elearning.feaa.uaic.ro sau din portalul facultății,
secţiunea Studenţi \Elearning (fig. 1)

Fig. 1. Acces la pagina Elearning, din portal.FEAA

Suportul și asistența pentru studenţi sunt oferite în secţiunile:
 Elearning | Anunturi
 Elearning | Tutorial
Accesul în portal.FEAA presupune autentificarea prin matricol şi parolă.
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Pe parcursul semestrului, studenţii au posibilitatea de a susţine online evaluare pe parcurs
– EVP, în aplicaţia moodle. Pentru forma de studii ID, susținerea EVP se desfășoară
conform planificării afişate în secţiunea Licenţă-ID/Documente (fig. 2).

Fig. 2. Pagina portal.FEAA ID, secţiunea Documente

moodle.FEAA este disponibilă la adresa /URL: https://elearning.feaa.uaic.ro/ (fig. 3)

Fig. 3. Pagina Login moodle.FEAA

3. Mediul de lucru moodle.FEAA - Descriere
Mediul de lucru Moodle este format din două secţiuni (fig. 4):
 stânga: lista cursuri / meniu curs
 pagină de conţinut /dreapta: anunţuri, informaţii curs, resurse de studiu,
resurse de evaluare
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Fig. 4 Pagina principală / Dashboard moodle.FEAA

4. Susţinere test de examinare
Testele se regăsesc în secţiunea Resurse de evaluare sau Examinare (fig. 5).

Fig. 5 Secţiunea Resurse de evaluare | Afişare teste disponibile
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Etape susţinere test de examinare:
1.
Pentru a susţine testul, se apasă pe denumirea sa, apoi pe | Attempt quiz now |
(fig. 6)

Fig. 6 Pagina de start a unui test de examinare
2.

La final, se apasă | Submit all and finish | (fig. 7)

Fig. 7 Pagina de finalizare a unui test de examinare

! Atenţie ! Este interzisă acţionarea Go Back a
browser-ului în timpul susţinerii testului. Această
acţiune poate cauza pierderea răspunsurilor/ testului.

Dacă testul are restricţie la derularea către întrebările precedente, studentul nu poate
parcurge testul pentru a vizualiza răspunsurile la întrebările anterioare.
Astfel, acţionarea Go Back în browser va genera eroare şi pierderea testului (fig. 8).

Error
This test prohibits backtracking.
For reference, the Error ID is 9d1e7ba0-923b-49c0-88ff-5093c8ba.
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Fig. 8 Afişare eroare la acţionarea Go Back în browser

