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1. AUTENTIFICARE 
 
 Pentru a accesa modulul student al aplicatiei de informatizare a Universitatii Nicolae 

Titulescu va trebui sa accesati adresa http://elis.univnt.ro .  Aceasta se face 
folosind orice browser de navigare prin Internet ca Internet Explorer, Mozilla Firefox etc. 

Dupa ce utilizatorul acceseaza Modulul eLearning Student, prima pagina care ii apare 
este cea de autentificare in sistem. In acest moment utilizatorul trebuie sa urmeze etapele:  

a) in campul UTILIZATOR: trebuie sa introduca numele de utilizator 
b) in campul PAROLA: trebuie sa introduca parola sa de utilizator 
c) pentru a se loga trebuie sa apese pe butonul Autentificare.  

 

  
- pagina de autentificare -  

 
Daca utilizatorul nu completeaza nici un camp si apasa pe butonul “Autentificare”, ii va 

apare imediat sub acesta un mesaj de eroare: “Eroare: Completati campurile”. 
Daca utilizatorul scrie gresit numele de utilizator si apasa pe butonul “Autentificare” ii 

va apare imediat sub acesta un mesaj de eroare: “Eroare: Utilizator inexistent!”. 
In cazul in care utilizatorul introduce o parola gresita si apasa pe butonul 

“Autentificare” ii va apare imediat sub acesta un mesaj de eroare: “Eroare: Parola Gresita!”. 
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Dupa ce se realizeaza autentificarea cu succes o sa regasiti in fata dvs. urmatoarele: 
 

 
 

2. FACULTATE 
 

Meniul “FACULTATE” ofera utilizatorului posibilitatea de a vizualiza toate comunicatele 
adresate intregii universitati, facultatii, formei de invatamant, anului scolar sau grupei in 
cadrul careia acesta studiaza.  
 

 
- submeniu Facultate -  

 
In momentul selectarii acestui meniu este incarcat in mod automat primul submeniu, si 

anume “Univ. Nicolae Titulescu”. 
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Primul contact este acela de a vedea informatiile personale din universitate si anume 
statusul dvs. Apoi exista o serie de link-uri catre informatii utile. 

 

 
 
2.1. Univ. Nicolae Titulescu 
 
 Din acest submeniu utilizatorul poate vedea comunicatele care sunt adresate intregii 
universitati, precum si cele adresate facultatii la care el studiaza.  
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 Aceste liste cuprind campurile: 

- data comunicatului 
- titlul comunicatului 
- butonul pentru afisarea continutului comunicatului 
- persoana care a introdus comunicatul in sistem. 
 
Comunicatele sunt ordonate descrescator in functie de data acestora.  
Daca utilizatorul efectueaza click pe butonul pentru afisarea continutului comunicatului 

va fi deschisa pagina de detalii comunicat. Comunicatele au o durata de afisare care este 
setata de catre persoana care introduce comunicatul in sistem. 

 
In cazul in care nu exista nici un comunicat, va fi afisat un tabel gol: 

 

 
- tabel gol comunicate - 

 
 
2.2. Detalii comunicat 
 
 In momentul in care utilizatorul efectueza click pe titlul unui comunicat din una din 
listele prezentate anterior se va deschide comunicatul in acea pagina. 
 

 
- pagina de detalii comunicat - 

 
 Utilizatorul se poate intoarce la paginile anterioare utilizand bara de locatie sau 
submeniul aplicatiei.  
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2.3. Detalii ORAR 
 
 In momentul in care utilizatorul efectueza click pe Click aici pentru a vedea 
ORARUL ! va fi redirectionat automat catre pagina de detalii a orarelor Universitatii. 
 

 
 

 
 
2.4. Detalii despre Licenta/Disertatie 
In momentul in care utilizatorul efectueza click pe Click aici pentru informatii 
despre Licenta/Disertatie! va fi redirectionat automat catre pagina de detalii despre 
licenta / disertatie. 
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2.5. Detalii despre Programarea Examenelor/Restanţelor etc. 
 
In momentul in care utilizatorul efectueza click pe Click aici pentru informatii 
despre Programarea Examenelor ! va fi redirectionat automat catre pagina de 
detalii despre licenta / disertatie. 
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2.6. Detalii despre Valoarea Taxelor si Datele Transelor de Plata  
 

In momentul in care utilizatorul efectueza click pe Click aici pentru informatii 
despre Valoarea Taxelor si Datele Transelor de Plata! va fi redirectionat 
automat catre pagina de detalii despre valoarea taxelor si datele transelor de plata. 
 
3. SITUATIA SCOLARA 
 
 Din acest meniu utilizatorul poate afla toate notele care le-a obtinut pana in acest 
moment, atat in anul scolar curent, cat si in anii precedenti.  
 Informaţia este împărţită pe coloane, utilizatorul putând vedea numele disciplinei, 
semestrul, anul, forma de învăţământ, nota obţinută, data examenului, cine a introdus nota în 
sistem, câte credite are disciplina şi istoricul notelor. 
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4. SITUATIE PLATI 
 
 Din acest meniu utilizatorul poate afla situatia legata de achitarea taxelor. 
 

 
  
 Se pot vedea ce trase au fost platite, ce transe mai sunt de platit, care sunt perioadele 
de incasare, care sunt penalizarile in cazul depasirii acestor perioade. 
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5. BIBLIOTECA VIRTUALA 
 
 Acesta sectiune este extrem de importantă deoarece permite studentului vizualizarea si 
downloadarea materialelor de studiu, precum si sustinerea de teste on-line la tutorialul 
selectat. 
 Se pot vedea şi materialele din anii anteriori de studiu. 
 

 
- submeniul “Biblioteca” - 

 
 In momentul selectarii acestui meniu, va fi afisat in mod automat submeniul “Lista 
discipline”.  
 Studentul va vedea aici toate disciplinele sale (pe sem. 1 si 2) si cadrele didactice 
asociate acestei discipline. Sub fiecare nume de disciplină are o serie de optiuni: Afişează 
Descrierea / Fişa Disciplinei; Selectează materia pentru susţinere teste; trimite email/mesaj 
catre profesor.  
 Studentul trebuie să facă click pe un nume de disciplină pentru a putea folosi restul 
butoanelor din meniu. 
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5.1. Afişează Descrierea / Fişa Disciplinei 
 
 Accesand acest submeniu, utilizatorului va avea iniţial 2 butoane: Materiale studiu şi 
Curs online. 
 La click pe materiale studiu va avea la dispoziţie downloadarea fişei disciplinei şi a altor 
materiale urcate de profesori (suport de curs; teme; etc.).  
 

 
 La click pe curs online vor aparea mai multe informaţii completate de către profesori: 

- obiectivele cursului; 
- competenţele oferite; 
- resurse şi mijloace de lucru; 
- structura cursului; 
- cerinte preliminare; 
- discipline deservite; 
- durata medie de studiu individual; 
- evaluarea 
Apoi vor apărea unitaţiile de învăţare cu secţiuniile: Titlul unităţii de învăţare, 

introducere, obiectivele unităţii de învăţare, durata medie de parcurgere a unităţii de învăţare, 
conţinut. Conţinutul poate fi de tip text sau multimedia. 
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5.2. Selectează materia pentru susţinere teste  
 

 
 

Pentru fiecare tutorial pot exista teste. Dupa alegerea tutorialului lista cu teste pe care 
le puteti sustine poate fi vizualizata accesand link-ul “Sustinere test on-line” din meniul 
“Biblioteca”. Va fi afisat partial titlul testului, termenul in care puteti sa-l sustineti, daca exista 
o perioada de valabilitate pentru testul respectiv si numarul de intrebari. 

 
Pentru a sustine testul accesati link-ul reprezentat de titlul testului, selectati 

raspunsurile dvs. (unul sau mai multe pentru fiecare intrebare) si accesati butonul “Trimite”.  
 

 
 

Va apare un mesaj de confirmare. Pentru a continua accesati butonul “OK”. Daca doriti 
sa renuntati accesati butonul “Cancel”. Dupa sustinerea testului veti putea vizualiza rezultatul 
obtinut din sectiunea “Rezultate teste”.  
 
5.3. Rezultate teste 
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Permite vizualizarea rezultatelor testelor din cadrul tutorialului selectat. Pentru fiecare 
test din lista, accesand link-ul reprezentat de titlul testului, veti putea vizualiza rezultatul dvs. 
evidentiindu-se raspunsurile corecte selectate ca atare, raspunsurile selectate incorect 
precum si raspunsurile  corecte neselectate .  
 
5.4. Trimite email/mesaj catre profesor 
 
 Atunci cand se alege aceasta optine, se va deschide o fereastra prin intermediul careia 
se poate trimite mesajul. Mesajul trimis va ajunge la acei profesori care sunt asociati 
disciplinei respective, atat pe adresa lor de e-mail cat si pe contul lor de pe eLis.  
 Studentul va introduce adresa sa de e-mail, va atasa documente daca este cazul si va 
scrie mesajul.  
 Profesorul poate raspunde la acest mesaj fie prin intermediul portalului, mesajul 
aparand pe contul studentului fie prin e-mail (pe adresa furnizata de catre student). 

 
 
 
6. CONTACT 
 

Acest meniu permite comunicarea intre student si reprezentantii universitatii prin 
mesaje.  
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In momentul selectarii butonului CONTACT, din orice zona a aplicatiei, este afisata 

pagina principala de trimitere de mesaje. 
 Aceste mesaje ajung atat pe adresa de e-mail office@univnt.ro, cat si pe adresa de e-
mail a secretariatului de care apartine studentul. Totodata mesajul ajunge pe portal la fiecare 
secretara in parte a facultatii de unde apartine studentul. 
 Personalul din secretariat poate sa raspunda pe portal studentului sau prin intermediul 
e-mail-ului. Pe portal se va pastra in arhiva firul discutiei. 
 
7. Lista Discipline 
 
 Accesand acest buton din meniu vor aparea disciplinele din anul universitar curent. 
Totodata din acesta fereastra se pot trimite mesaje profesorilor la fel ca in sectiunea 5.4. 

mailto:office@univnt.ro
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8. Documente 
 
 In aceasta sectiune de download studentii vor regasi materiale de interes general.  
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9. Comunicate 
 
 Comunicatele primite pot fi vizualizate si in aceasta sectiune. Se comporta similar cu 
cele prezentate in sectiunea 2. 
 

 
 
10. Chestionare 
 
 Aici se regasesc chestionarele de evaluare incarcate si date spre completare 
studentiilor. Un student poate completa o singura data un chestionar. 
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11. Mesaje 
 
 In aceasta sectiune se pot vizualiza mesajele primite de la Secretariat sau de la 
Profesori. Studentul poate citi mesajul, raspunde la el si urmari firul discutiei. 
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12. CHAT 
 
 Prin intermediul acestei secţiuni se poate realiza comunicarea sincronă între studenţi-
profesori, student-profesor. 
 La click pe butonul de chat se va deschide o nouă fereastră unde se vor încarca mai 
multe camere de chat pe care poate intra studentul. Acestea sunt organizate pe program de 
studii-formă de învăţământ-an sau profesor-student (cameră privată), studentul putând intra 
în contact doar unde are permisiuni în funcţie de înmatricularea sa. 
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13. EXTRA 
 
13.1. Bara de permisiuni 
 
 Bara de permisiuni este situata imediat sub meniul principal al Modulului eLearning 
Student. 
  
 Bara de permisiuni afiseaza pe toate paginile facultatea, forma de invatamant, anul 
scolar si grupa studentului autentificat. 
 

 
- bara de permisiuni –  

 
Elementele din bara de locatie sunt separate de “ | “ si au urmatoarele semnificatii: 
- facultatea 
- forma de invatamant 
- anul de studiu 
- grupa 
- numele disciplinei 
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13.2. Bara de locatie 
 
 Bara de locatie este situata in partea superioara a paginilor, imediat sub bara de 
permisiuni. 
  
 Bara de locatie are un dublu rol: 

- in primul rand ii furnizeaza utilizatorului informatii privind locatia sa in cadrul 
Modului eLearning 

- in al doilea rand permite un acces facil catre paginile ierarhic superioare.  
 

 
- bara de locatie -  

 
 
14. Teme online 
 
 Modulul “teme online” oferă suport pentru incarcare teme (modul Student), suport 
pentru vizualizare/notare teme (modul Profesor), suport pentru vizualizare teme + note 
(modul Student). 
 Modul in care funcţionează modulul: 
1. Studentul are posibilitatea ca din interfata elis Student sa incarce tema prin intermediul 
unui formular; 
2. Profesorul destinatar este notificat pe adresa de email cu un mesaj corespunzator; 
3. Prin intermediul notificarii de pe mail dar si din modulul Profesor se poate descarca tema; 
4. In cadrul aceleiasi interfete existe posibilitatea notarii temei; 
5. Nota primita la tema va fi afisata (vizibila) studentului. 
 
 Accesul la modul se face din zona “Biblioteca/teste”, buton in meniu “Teme online”. 
 Pentru a trimite o tema prin intermediul modulului se cauta disciplina la care se 
doreste sa se trimita tema si sa face click pe “+ adauga tema”. Se pune un titlu al temei si un 
mesaj pentru profesor, apoi click pe “browse” si se cauta tema in calculator. Butonul “trimite 
tema” va salva pe platforma fisierul, titlul temei si mesajul.  
 Pentru a vedea temele trimise exista butonul “Lista teme trimise (online)”. O data 
deschisa lista apare ceea ce s-a trimis (titlul temei; mesajul catre profesor; fisierul; data si ora 
trimiterii), precum si nota acordata de profesor, data si ora notarii; mesajul de la profesor 
(dupa ce a fost corectata tema). 
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