
Ghid Zoom STUDENȚI pentru licență si dizertație 2020 
 
 
Pentru sesiunea online corespunzătoare licenței/disertației, veți primi din timp detaliile de 
conectare de la secretarul de comisie. Acestea sunt de forma (model): 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/12345678912?pwd=WWlXUWJ1cUFWanBOWlo5bFc5d2pVQT09 
 
Meeting ID: 123 4567 8912 
Password: 123456 
 
In general, este suficient să dați click pe linkul trimis de secretar pentru a putea să intrați în 
sesiunea online. În cazuri mai rare, în care introduceți Meeting ID în aplicația Zoom, atunci 
va trebui să introduceți și parola imediat după. Când aplicația vă cere numele cu care doriți 
să intrați în sesiune, e obligatoriu să vă treceți numele din buletin (nume + prenume). 
 
Inițial, veți fi introduși într-o cameră de așteptare (Waiting Room), unde va trebui să așteptați 
până veți primi acceptul de la secretarul de comisie. Sub nicio formă nu părăsiți Waiting 
Room, chiar dacă nu sunteți acceptat în sesiunea propriu-zisă la ora exactă la care sunteți 
planificați. Ecranul aplicației în Waiting Room arată în felul următor: 
 

 
Acceptul în sesiunea propriu-zisă se va da pe baza numelui furnizat de voi. Dacă secretarul 
de comisie nu poate face această verificare, deoarece numele furnizat nu se află pe lista 
studenților înscriși la susținere, el vă va trimite un mesaj în aplicație (la care nu puteți 
răspunde). Ca să vă corectați numele, trebuie să părăsiți aplicația (Leave) și să reintrați, de 
data aceasta cu numele corect. 
 
Odată aflați în sesiune cu comisia, la cererea acesteia de a începe prezentarea, asigurați-vă 
că aveți microfonul și camera pornite. Interfața trebuie să arate în felul următor: 
 



 
 
 
 
Apoi, dați click pe Share Screen și selectați aplicația pe care doriți să o partajați cu comisia 
(Microsoft Powerpoint, Adobe PDF etc.). Această aplicație trebuie să fie deschisă deja 
înainte de a da click pe Share Screen. În funcție de nevoile specifice, dacă partajați o 
prezentare cu audio-video sau un video individual, bifați opțiunile Share computer sound și 
Optimizare Screen Sharing for Video Clip. 
 

 
 
Tutorial de Zoom este aici 
https://elearning.upt.ro/ro/despre-cel/campus-virtual/tutorial-de-utilizare-videoconferinta-zoo
m/. Nenumărate alte tutoriale și informații de utilizare Zoom se găsesc pe 
https://support.zoom.us/hc/en-us 
 
Tutorialele pentru incarcare documente 
https://cv.upt.ro/pluginfile.php/323090/mod_resource/content/3/Adaugare%20tema_Final.mp
4  si altele se afla aici in Cursul Student@UPT https://cv.upt.ro/course/view.php?id=3169 dar 
si aici https://elearning.upt.ro/ro/campus-virtual/.  
 
Vă rugăm să realizați teste cu aplicația Zoom înainte de susținere (posibil și în mod 
individual la link https://zoom.us/test) și/sau să participați la simularile realizate de secretarul 
de comisie. 
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Succes! 
Echipa CeL 


