
Anexa 1 

 

 

INSTRUCȚIUNE 

 

privind asigurarea tehnică a organizării și susținerii examenului de licență/tezei de 

master în sistem online și exploatarea  platformei e-learning MOODLE UCCM  

  

În temeiul Metodologiei privind organizarea și susținerea online a examenului de 

finalizare a studiilor superioare de licență și a tezelor de master în cadrul UCCM în anul 

universitar 2019-2020 se stabilesc următoarele etape de exploatare a platformei e-

learning MOODLE UCCM: 

1. Crearea contului utilizatorului pe platforma e-learning MOODLE UCCM. 

2. Încărcarea tezei de licență/master pe platforma e-learning MOODLE UCCM. 

3. Organizarea sesiunilor virtuale pentru susținerea în sistem online a examenului de 

licență/master pe platforma e-learning MOODLE UCCM.  

 

Notă: Părțile participante la susținerea online a examenului de licență/master  

(studentul, membrii comisiei pentru examenul de licență/master (în continuare Comisie), 

secretarul Comisiei)  trebuie să dispună de calculator personal funcționabil cu SO ce 

suportă Firefox, Google Chrome, cameră web, microfon, boxe, căști (dacă e necesar) 

sau notebook conectat la rețeaua Internet.  

 

I. Crearea contului utilizatorului pe platforma e-learning MOODLE UCCM 

 

1. Pentru exploatarea platformei e-learning MOODLE UCCM, inițial este necesară 

crearea contului utilizatorului.  

2. Participanții la susținerea online a examenului de licență/master își creează 

independent cont de utilizator pe platforma e-learning MOODLE UCCM. 

3. Obținerea contului utilizatorului prevede parcurgerea următoarelor etape: 

a. crearea unei noi cutii poştale pe www.mail.ru; 

b. la crearea contului pe platforma MOODLE, veți utiliza adresa cutiei noi 

poştale create pe www.mail.ru; 

c. pentru a crea contul, se va accesa adresa paginii web a UCCM 

(www.uccm.md), secțiunea Linkuri utile, portalul e-learning sau se 

va intra pe link-ul http://elearning.uccm.md/moodle/login/index.php, 

se va alege Creează cont și se vor urma instrucțiunile aferente; 

http://www.mail.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.uccm.md/
http://elearning.uccm.md/moodle/login/index.php


 

 

 

d. verificarea email-ului şi activarea link-ului primit. 

4. După crearea contului, pentru accesarea platformei este necesară autentificarea 

utilizatorului, în care se introduce numele utilizatorului și parola utilizate la 

crearea contului, apoi se apasă pe butonul Autentificare. 

 



II. Încărcarea tezei de licență/master pe platforma e-learning MOODLE UCCM 

 

5. Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicații al UCCM (CTIC) va crea 

spațiul virtual pentru încărcarea și stocarea tezelor de licență/master pe platforma 

e-learning MOODLE UCCM. 

6. CTIC va instrui șefii departamentelor și personalul responsabil din cadrul 

departamentelor despre procedura de încărcare a tezelor de licență/master și 

modul de exploatare a platformei e-learning MOODLE UCCM.  

7. Șeful departamentului va asigura informarea studenților despre termenii și 

modalitatea de încărcare a tezei de licență/master pe platforma e-learning 

MOODLE UCCM. 

8. Studentul, până la data limită stabilită în calendarul nominal al susținerii 

examenului de licență/tezei de master, este obligat să încarce pe platforma e-

learning MOODLE UCCM: 

a. teza de licență/master; 

b. avizul conducătorului; 

c. raportul antiplagiat. 

9. Pentru încărcarea tezei de licență/master pe platforma e-learning MOODLE 

UCCM este necesar: 

a. accesarea adresei paginii web a UCCM: 

 www.uccm.md, secțiunea Linkuri utile, portalul e-learning sau a 

link-ului http://elearning.uccm.md/moodle/login/index.php; 

 introducerea numelui utilizatorului și parola; 

 selectarea butonului Autentificare. 

b. selectarea categoriei Examene de absolvire 2019/2020; 

c. selectarea departamentului respectiv; 

d. selectarea specialității/comisiei de evaluare; 

e. introducerea cheii de înscriere (parolei) - va fi comunicată de către șeful 

departamentului  fiecarei grupe academice; 

f. încărcarea mapei cu fișierele în spațiul virtual se va face de către student, 

selectând pictograma    ”Încarcă teza”; 

g. încărcarea nemijlocită a mapei cu fișierele ce conține (1) teza de 

licență/master, (2) avizul conducătorului, (3) raportul antiplagiat (pentru 

verificarea similitudinii se poate utiliza aplicația Plagiarism Detector 

(https://plagiarism-detector.com/c/en/index.php) sau alte aplicații), toate în 

format ***.pdf.;  

http://www.uccm.md/
http://elearning.uccm.md/moodle/login/index.php


h. expedierea mapei încărcate; 

i. secretarul Comisiei va încărca prezentările studenților în MS PowerPoint, 

aferente tezelor de licență/master, pe platforma MOODLE UCCM, 

transmise   din timp de către studenți pe email-ul departamentului. 

j. Verificarea recepționării mapei cu fișiere a studentului (teza de 

licență/master, avizul conducătorului, raportul antiplagiat – toate în format 

***.pdf), prezentărilor în MS PowerPoint îi revine șefului 

departamentului respectiv. Studentul se va asigura că dosarul cu fișierele 

menționate mai sus au fost transmise și recepționate. 

 

III. Organizarea sesiunilor virtuale pentru susținerea în sistem online a 

examenului de licență/master pe platforma e-learning MOODLE UCCM 

 

10.  Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicații al UCCM va crea pe 

platforma e-learning MOODLE UCCM spațiul virtual pentru susținerea în sistem 

online a examenului de absolvire.  

11.  Șeful departamentului/vicepreședintele Comisiei va informa preventiv 

membrii Comisiei și studenții despre data, ora desfășurării examenului de 

licență/master online și modalitatea de intrare în sala virtuală de susținere a 

examenului de licență/master pe platforma e-learning MOODLE UCCM. 

12.  Membrii Comisiei și studenții, în ziua și ora stabilită conform  calendarului  

nominal  al susținerii a examenului de licență/tezei de master,  care este comunicat 

de către șeful departamentului, se prezintă la susținerea online a examenului de 

licență/master, intrând în sala virtuală pe platforma e-learning MOODLE UCCM. 

13.  Pentru intrarea în sala virtuală de susținere a examenului de licență/master online  

pe platforma e-learning MOODLE UCCM este necesar: 

a. accesarea adresei paginii web a UCCM: 

 www.uccm.md, secțiunea Linkuri utile, portalul e-learning sau a 

link-ului http://elearning.uccm.md/moodle/login/index.php; 

 introducerea numelui utilizatorului și parola; 

 selectarea butonului Autentificare. 

b. selectarea categoriei Examene de absolvire 2019/2020; 

c. selectarea departamentului respectiv; 

d. selectarea specialității/comisiei de evaluare; 

http://www.uccm.md/
http://elearning.uccm.md/moodle/login/index.php


e. intrarea în sala virtuală de susținere a examenului de absolvire online a 

părților participante se va face, selectând pictograma  ”Intră în sala 

virtuală de susținere a examenului”; 

f. selectarea denumirii grupei academice; 

g. selectarea butonului Join session; 

h. în rezultat se deschide fereastra aplicației, oferind posibilitate părților să 

participe la ședința online. 

14.  Drept variantă alternativă pentru situații de urgență (apariția diferitor factori 

imprevizibili ce ar afecta aplicarea platformei e-learning MOODLE UCCM) și în 

scopul asigurării continuității desfășurării sesiunilor virtuale pentru susținerea în 

sistem online a examenului de licență/master se va  utiliza și aplicația Zoom. 

Studenții și Comisiile se vor asigura, că conturile create anterior pe aplicația 

Zoom sunt funcționabile și pot fi utilizate fără eșec. 

15.  Pentru utilizarea platformei Zoom, este necesară descărcarea aplicației de pe 

adresa https://zoom.us/download, selectând butonul Download/Descarcă și 

urmând pașii aferenți, apoi crearea unui cont personal (ajutor pentru instalare 

(https://www.youtube.com/watch?v=3A08dMoMzOY)).  

16.  Șeful departamentului/vicepreședintele Comisiei va expedia prin e-mail sau în 

grupul format anterior pe Messenger, link-ul de conectare la susținerea 

examenului de licență/master online. 

 

 

 

 

 

  

https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/watch?v=3A08dMoMzOY

