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Utilizarea portalului PRACTICOR – primii paşi 

PRACTICOR Portal este o aplicaţie web. Pentru a o accesa aveţi nevoie de un browser web (Firefox, 
Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari). 
 

Pornirea aplicaţiei web se face tastând în bara de adrese a browser-ului: http://www.practicor.ro/portal/. 
 
Pagina de intrare este o pagina parolată. Parola se poate obţine de la administratorul sistemului. 
 

 
După autentificare se intra în sistem. 
 

Ce oferă portalul PRACTICOR: 

 Management documente 
Se pot administra documentele cu ajutorul modulului de management documente. Fiecare                        
document care se încărca se poate apoi modifica sau sterge. Se pot încărca orice tip de document pana 
la dimensiunea de 50MB. Fiecare document va primi un nume, o descriere, va fi listat într-o categorie si 
va avea un nivel de acces. Se pot alege pentru fiecare document mai multe nivele de acces. Astfel încât 
mai multe tipuri de utilizatori sa aibă acces la acel document.  
Documentele se organizează pe categorii. Fiecare categorie poate fi modificata sau ştearsa în funcţie de 
opţiunea celui care a creat-o. Categoriile se atribuie unui anumit tip de utilizator care pot avea acces la 
acel document. Doar proprietarul documentului poate modifica sau şterge documentul. 
 

 Management utilizatori 
Echipa de management poate modifica, crea sau şterge utilizatori. Fiecare utilizator va avea nume de 
utilizator si parola cu ajutorul căreia va putea sa intre în cont. De asemenea se pot adăuga emailul, 
numele, funcţia în proiect si instituţia. Fiecare utilizator îsi poate încărca o poza în sistem. Fiecărui 
utilizator i se va atribui nivelul de acces (tipul de cont) din următoarele: 
 

● Echipa de management 
● Partener 
● Tutor 
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● Formator 
● Elev 
● Cadru didactic 
● Echipa de implementare 
● Student 

 
 Management quiz 

Pentru testarea cursanţilor, administratorii şi tutorii au posibilitatea să realizeze quiz-uri. Fiecare quiz are 
următoarele operaţii: 
 

  ● Adăugare quiz 
● Modificare quiz existent 
● Adăugare întrebări la quiz 

 
Fiecărui quiz i se adăugă un număr de întrebări, numărul de încercări, data de start, data de final, 
procentul minim de trecere. Persoana care creează testul poate adăuga un set de instrucţiuni care va 
apărea la începutul testului respectiv. Fiecărui quiz i se pot atribui din baza de date de întrebări o lista de 
întrebări. 

 
 Management forum de discuţii 

Prima pagina a forumului de discuţii reprezintă o lista a categoriilor principale în cadrul cărora se 
desfăsoară discuţiile. În fiecare categorie principala exista un număr de subiecte ordonate funcţie de 
mesajele pe care le conţin. Fiecare utilizator poate adăuga mesaje în cadrul forumului de discuţii. 
Un mesaj conţine un text care poate fi formatat şi poate conţine un document care se ataşează acelui 
mesaj. 
 

 Management de legături 
Fiecare utilizator al sistemului poate adăuga, modifica sau şterge legături (linkuri). 
 

 Management de cursuri 
Administratorii şi tutorii pot administra cursurile care vor putea fi vizualizate de către studenţi/elevi. 
Fiecare curs are următoarele operaţiuni: 
 

● Modificare curs 
● Adăugare curs nou 
● Ştergere curs 
● Selectare utilizatori care pot urmări acel curs 
● Adăugare materiale in cadrul acelui curs 

 
O descriere a unui curs poate fi modificată în orice moment. Se alege numele cursului şi un scurt rezumat 
al acelui curs. Fiecărui curs i se pot adăuga mai multe materiale. Aceste materiale de curs se pot şterge 
sau modifica în orice moment. Fiecare material are un nume şi un conţinut care poate fi formatat. De 
asemenea fiecare utilizator are o pagina de profil şi o pagina de setări în care acesta îşi poate modifica 
sau şterge parola. 
 
 


