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PRACTICOR Portal
Este o platforma web. Pentru a o accesa aveti nevoie de un 
browser web (Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari, 
etc).

Pornirea aplicatiei web se face tastând în bara de adrese a 
browser-ului:
http://practicor.ro/portal/

Pagina de intrare este o pagina parolată. Parola se poate 
obtine de la administratorul sistemului.
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• Management documente
• Management utilizatori
• Facilitati de evaluare si autoevaluare online a cunostiintelor 

dobandite de catre studenti
• Management forum discutii
• Management legaturi
• Interfata cu Tutori, studenti, parteneri, manageri proiect 
• Materiale cursuri
• Facilitati de colectare automata a datelor statistice 
• Pontaj 

PRACTICOR Portal

Facilitati de evaluare si autoevaluare online a cunostiintelor 
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PRACTICOR Website
Pagina web include un design atractiv, uşor de urmărit şi oferă 
utilizatorilor toate informaţiile necesare pentru a putea urmări 
evoluţia proiectului. 

Acces website: http://practicor.ro/

Logo-ul proiectului este original. S
înţeles de către membrii grupului ţintă. 

S-a insistat pe promovarea paginii web în cadrul unor reţele de 
socializare dedicate, în vederea atragerii elevilor şi studenţilor 
interesaţi de participarea în proiect.
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• Răspunde cerinţelor impuse prin cererea de finanţare
• Design atractiv, uşor de urmărit

informaţiile necesare 
• Accesul la documentele private ale proiectului se face pe 

bază de parolă
• Tradusă în limba Engleză
• Informarea furnizorilor cu toate detaliile necesare în vederea 

participării la licitaţii
• Logo-ul proiectului este original. S

de înţeles de către membrii grupului ţintă
• Promovare Facebook, Twitter

PRACTICOR Website
ăspunde cerinţelor impuse prin cererea de finanţare
esign atractiv, uşor de urmărit, oferă utilizatorilor toate 

Accesul la documentele private ale proiectului se face pe 

Informarea furnizorilor cu toate detaliile necesare în vederea 
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• Accesări individuale în ultima săptămână intervalul 
28.01.2011. Medie de 20 de utilizatori/zi

• Accesări individuale în intervalul 
de 1172 de utilizatori/lună

• Statistici: browsere, sisteme de operare, ţări de unde a fost 
accesată, motoare de căutare care au indexat pagina web. 

PRACTICOR Website
Accesări individuale în ultima săptămână intervalul 23.01.2011 –

Medie de 20 de utilizatori/zi
Accesări individuale în intervalul 01.10.2010 – 31.01.2011. Medie

Statistici: browsere, sisteme de operare, ţări de unde a fost 
accesată, motoare de căutare care au indexat pagina web. 

PRACTICOR Website - Statistică
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