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Stimati Studenţi, 

Acțivitățile didactice (cursuri, seminari, laboratore, proiecte) din Semestrul I, se desfășoară              

on-line (în general) pe aplicația Google Classroom. Modul de înscriere în clase și de participare 

la întâlnirile video sunt prezentate mai jos. 

 

 

A. ÎNSCRIERE LA O CLASĂ (DISCIPLINĂ) 

a.1. pentru conectarea la o clasă aveti nevoie de contul instituțional și parola trimisă de 

aplicatia de Admitere. Contul instituțional l-ati primit pe mail și are formatul:  

nume.prenume.literacifralitera@student.edu.ucv.ro. 

Este foarte important să vă conectați la clase cu adresa intituțională. 

a.2. într-un browser de internet (Google Chrome, Firefox, etc) introduceți adresa de 

internet: classroom.google.com 

Vă apare fereastra pentru conectare.  

Introduceti mailul institutional si apasati butonul Înaninte. 

  
  

 a.3. introduceți parola (trimisă de aplicatia de Admitere) și apasați butonul înainte 

 

mailto:nume.prenume.literacifralitera@student.edu.ucv.ro


  
Se genereaza pagina de Google Classroom a dumneavoastra. 

a.4. pentru a vă înscrie la o clasă în colţ dreapta sus aveţi un plus (+) pe care în apăsaţi, 

care înseamnă Join class. 

 

 
a.5. apare o fereastră în care se solicită codul clasei. Codul clasei apare în orar la 

fiecare disciplină. 

Introduceţi codul și apăsați Join. 

  
 

a.6. sunteţi înscris(ă) la Clasa (Disciplina) aferentă codului introdus. 

 

 

 

 

 

 

 



B. PARTICIPAREA LA O ÎNTÂLNIRE VIDEO (GOOGLE MEET) 

b.1. cadul didactic genereaza o întalnire video cu cateva minute înainte de a începe 

activitatea didactică sau genereaza un link permanent. Se genereaza o adresa (link) de exemplu:  

https://meet.google.com/ctg-geyj-pgb 

 b.2. cadrul didactic pune adresa (linkul) pentru studenţi pe pagina principală a clasei 

(Stream) sau va fi afișat permanent sub neminirea clasei.  

b.3. daţi click pe acel link (sau copiati-o pe bara de meniu a unui browser – Google 

Chrome, Firefox). Sunteţi direcţionaţi spre o pagină unde prin apasarea butonului Join participati 

la întâlnire. 

b.4. Daca folositi telefonul, trebuie instalata aplicatia Meet din Magazin Play. În aplicația 

Meet vi se cere codul întâlnirii.  

În cazul linkului... https://meet.google.com/ctg-geyj-pgb codul intalniri este                                

ctg-geyj-pgb 

 

 

ÎN FUNCȚIE DE SISTEMUL DE OPRERARE, BROWSERUL DE INTERNET 

FOLOSIT ȘI DE LIMBA FOLOSITĂ, ESTE POSIBIL CA FERESTRELE DIN 

GOOGLE CLASSROOM SĂ ARATE UN PIC DIFERIT DAR POZIȚIONAREA ȘI 

SIMBOLURILE RAMÂN ACELEAȘI. 

 

 

https://meet.google.com/ctg-geyj-pgb

