Procedura de înscriere, autentificare şi autorizare pe platforma e-Learning
a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava
1. Scopul acestei proceduri
Aceasta procedură îşi propune să vină în sprijinul studentului pentru accesarea
materialelor de studiu (cursuri) introduse pe platform e-Learning.

2. Modalitate de accesare a platformei e-Learning
Pentru a accesa platforma este necesar să porniţi aplicaţia dumneavoastră preferată
pentru navigare pe internet (browser).
Exemple: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Netscape, Safari.
Adresa platformei e-Learning este www.platforma.id.usv.ro.

3. Înscriere, autentificare şi autorizare
Accesul la platformă se face pe bază de user şi parolă.
Fiecare student va primi un user şi o parolă prin intermediul secretariatului facultăţii.
Parola iniţială este generată automat de către calculator, dar poate fi schimbată de fiecare
utilizator în parte.
După introducerea corectă a user-ului şi a parolei studentul are acces la materialele de
studiu specifice specializării / programului de studiu.
Cum îmi schimb parola?
Nu dezvăluiţi nimănui parola dumneavoastră. Dacă o terţă persoană intră în posesia
parolei dumneavoastră atunci ea poate desfăşura activităţi nedorite (comportament şi/sau
limbaj neadecvat) pentru care doar dumneavoastră veţi fi tras la răspundere. Pentru cazuri
grave de nerespectare a regulilor de comportament IT, accesul la platformă poate fi interzis de
către administrator sau profesor.
Pentru cazurile în care consideraţi că parola a fost aflată fără voinţa dumneavoastră,
puteţi oricând să o modificaţi accesând profilul contului şi apoi butonul „Change Password”.
Am pierdut parola. Ce fac?
În cazul în care nu vă amintiţi parola, butonul „Da, ajută-mă să-mi deschid contul”
oferă posibilitatea de a recupera o parolă uitată, platforma trimiţând un email cu parola către
căsuţa de email a user-ului (dacă această adresă a fost completată).
Cum mă autentific?
Userul şi parola sunt identice cu cele folosite pentru vizualizarea notelor de pe platforma
Peoplesoft Entreprise ( https://scolaritate.usv.ro/).
User:prenume.nume@student.usv.ro
Parola: Student******
(unde ****** sunt ultimele 6 cifre din CNP, pe care trebuie să le înlocuiţi dvs.)

4. Unde se găsesc cursurile ?
Pe prima pagină a platformei este afişată o listă cu toate facultăţile şi toate programele
de studiu cu forma de învăţământ la distanţă. După ce aţi accesat specializarea
dumneavoastră, se va afişa lista disciplinelor pentru întreaga perioadă de studiu (3 sau 4 ani)
pe una sau mai multe pagini.
Dacă accesaţi un curs de la o altă specializare diferită de cea la care sunteţi înscris, veţi
primi un mesaj prin care sunteţi informat că nu aveţi dreptul de vizualizare a respectivului
curs.
Cursul poate fi protejat cu o parolă, dacă titularul cursului doreşte acest lucru. Accesul
la aceste cursuri este permis doar studenţilor care au fost informaţi de către profesori cu
privire la această parolă.
Dacă un curs este protejat de o parolă, atunci în dreptul denumirii cursului va fi
vizibilă o pictogramă cu o cheie. La accesarea cursului pentru prima dată, platforma
e-Learning va solicita scrierea parolei acestui curs.
Aceasta parolă este furnizată separat de către cadrele didactice.
Pentru detalii suplimentare ce privesc modul de utilizare a platformei, vă rugăm să accesaţi
„Ghidul de utilizare a platformei” postat pe pagina principală.

