Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată (DEMIA)

GHID

pentru utilizarea Librăriei virtuale
1. Scop
Librăria virtuală conţine materialele didactice care vor fi parcurse în cadrul
procesului de învăţământ, precum şi materiale adiţionale procesului de învăţământ
(fişe de catalog, documentaţie programe, etc.).
Librăria virtuală poate fi consultată prin intermediul internet-ului din orice locaţie
care dispune de această facilitate (conexiune internet).
Accesul la librăria virtuală este destinat exclusiv studenţilor facultăţii sau cadrelor
didactice, fiind protejat prin logare.
Accesul public este permis numai pentru anumite secţiuni parţiale.
Atenţie! Materialul didactic conţinut este protejat conform Legea nr 8/1996 privind
dreptul de autor si drepturile conexe (completată cu Legea nr. 285 din 23 iunie
2004, etc.) şi va fi folosit numai în conformitate cu această lege!
2. Locaţie
Librăria virtuală este localizată în site-ul departamentului (http://em.ucv.ro/emfr),
integrat în cel al facultăţii. Adresa site-ului facultăţii este http://www.ie.ucv.ro, sau
http://ie.ucv.ro

3. Autentificare
Pentru accesarea resurselor bibliotecii virtuale, este necesară autentificarea
utilizatorului. Autentificarea se realizează pe baza unui nume utilizator şi a unei parole,
obţinute de la secretariatul facultăţii sau de la cadrul didactic.
4. Acces
Pentru accesul materialelor din biblioteca virtuală trebuie să parcurgeţi următorii
paşi:
- Fie accesul direct la pagina IFR (http://em.ucv.ro/emfr/index.php/) opțiunea
Studenti/ Materiale didactice, fie accesaţi pagina facultăţii http://www.ie.ucv.ro,
articolul Despre noi, opţiunea Electromecanică, Mediu şi Informatică aplicată,
subopțiunea Frecventa redusa/Studenti/ Materiale didactice;
- Alegeţi Autentificare din partea dreaptă sus a paginii pentru a vă autentifica;

-

În fereastra apărută vă autentificaţi prin completarea celor două câmpuri
Username şi Password cu datele primite de la secretariatul facultăţii şi
confirmaţi prin apăsarea butonului Log in de confirmare:

-

În locul opţiunii de autentificare o să apară
În fereastra apărută, materialele didactice sunt organizate pe Curs și Aplicații,
fiecare pe ani de studii.

-

Folosind legătura către materialul didactic, acesta poate fi vizualizat direct în
pagină sau poate şi salvat local pentru o vizualizare ulterioară off-line.
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