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Informații utile pentru încăcarea documentelor solicitate pentru înscrierea on-line 

la examenul de licență (Platforma Google Classroom) 

1. Se intră în contul personal @uadventus.ro 

2. Se accesează zona de lucru Înscriere licență 2020 <TP>,<AS>,<PIPP>, după caz. 

3. Se deschide tabul Activitate curs 

  

4. Se citesc informațiile din secțiunea Ce trebuie să știu pentru a mă înscrie… 

5. Se citesc informațiile din GHID privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor (licență) pentru sesiunea iunie 2020, în contextul regulilor impuse pe perioada epidemiei 

și limitării contactelor între persoane 
6. Se deschide fiecare document, pe rând, începând de la litera a) – l) (nu există litera f)), se citesc 

informațiile, se descarcă formularele de completat – dacă este cazul și se completează. Se scanează 

documentele soclicitate și se pregătesc pentru a fi încărcate și predate. 

7. Pentru a încărca documentele, se deschide tabul corespunzător documentului (ex. a) Cerere de 

înscriere…) și se selectează butonl din dreapta Adăugați sau creați > Fișier 

 

 



8. Se deschide fereastra de încărcare și se selectează fișierul cu documentul scanat, tip PDF, denumit 

corespunzator cerintelor. 

9. Pentru a transmite fisierul, se va apasa butonul Predați. 

 

10. Se revine în pagina principală și se urmează pașii pentru următorul document. 

 

Verificarea trasnmiterii documentelor – la final: 

1. În tabul Activitate la curs / Toate subiectele,  toate documentele car au fost predate trebuie să aibă 

bulina de culoare gri.  

Dacă un document are bulina de culoare albastră, înseamnă că nu a fost predat. În exemplul de mai jos 

documentul a) nu a fost predat. 

 

 

  



SAU 

2. În tabul Activitate la curs / Documente înscriere…,  toate documentele predate trebuie să aibă bulina 

de culoare gri, iar în dreapata să fie precizat Teme predate.  

Dacă un document are bulina de culoare albastră, iar în partea dreaptă scrie cu culoare verde Atribuită, 

înseamnă că documentul nu a fost predat.  

În exemplul de mai jos documentul a) nu a fost predat. 

 

 
 

 

 

 

Dacă întâmpinați dificultăți la înscriere, vă rugăm să contactați: 

 

TP: tp@uadventus.ro, Erna Moldvai 

AS, PIPP: as.pipp@uadventus.ro, Lavinia Diaconu 
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