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Selectați cursul dorit de la programul, 

specializarea, anul etc dumneavoastră 



Studenții alocați la cursul dumneavoastră



Pagina principală a cursului. 

Pentru editare și adaugarea de resurse sau 

activități Moodle, selectați iconița de setări 

și acționați opțiunea Turn Editing ON 



Anunțuri ocazionale

Cursuri si Seminarii / Laboratoare săptămânale

Un curs sau 

seminar poate sa fie 

facut invizibil 

pentru studenți. 

Exemplu: cursurile 

din săptămânile 

următoare.



Editarea denumirilor se face prin selectarea creionului. In loc de 

Topic 1, puneți Curs 1 , Seminar 1 etc (corespunzător 

săptămânilor de predare) 

Adăugarea de Resurse și Activități Moodle

pe săptămâni, conform orarului afișat.



Resursa tip fișier PDF

Adăugarea unei “Resurse Moodle”

Puteti adăuga si resursă URL,

Exemplu: un articol științific din 

Internet



Pasul 1 – Scrieți numele fișierului

Pasul 2 – Selectați fișierul din calculator 

Pasul 3 – Salvați

Adăugarea unei “Resurse Moodle” – Fișier pdf, ppt etc din calculator



Activitate tip Test Online (Quiz)

Adăugarea unei “Activități Moodle”



Pasul 1 – Scrieți numele testului

Pasul 2 – Salvati și adaugați întrebările

Adăugarea unei “Activități Moodle” – Quiz – Test Online





Pasul 1 – Selectați Adăugare de întrebări noi



Pasul 2 – Selectați tipul de întrebare



Pasul 1 – Adăugați numele întrebării

Pasul 2 – Adăugați textul întrebării

Pasul 3 – Adăugați punctajul implicit



Pasul 4 – Selectați un singur răspuns sau răspunsuri multiple

Pasul 5 – Adăugați variantele de răspuns

Pasul 6 – Adăugați varianta corectă cu 100% ca notă, pentru 

varianta cu un singur răspuns corect



Pasul 7 – Salvați



Pasul 1 – Scrieți numele sesiunii de chat

Pasul 2 – Salvati

Adăugarea unei “Activități Moodle” – Chat



Intrarea în sesiunea de discuții în timp real cu studenții

Vizualizarea postărilor cu intervale de timp pentru

sesiunea de discuții în timp real cu studenții



Vizualizarea sau definirea notelor conform fișei de disciplină

Definirea notelor













Schimbarea rolului in Student, pentru a vedea setările definite de dvs. pentru ei



Pasul 1 – Selectați profilul dumneavoastră

Pasul 2 – Selectați statisticile dorite pentru activități

Verificarea activității profesorului în Moodle


