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Cum facem 
legătura
studenți - cadre didactice



Pasul 1 - Completare chestionar
Pentru a aduce împreună studenții și cadrele didactice la cursurile online se va crea o pagină de 
internet pe site-ul UTCB unde fiecare student in funcție de facultate, anul de studiu, specializare 
și grupă se va înregistra într-un chestionar (SurveyMonkey -
https://www.surveymonkey.com/r/chestionar_UTCB_platforme_online), iar rezultatele vor putea 
fi accesate doar de cadrele didactice. 

Odată intrați în posesia e-mailurilor studenților, aceștia pot fi invitați să participe în Mircosoft
Teams ca și oaspeți pe fiecare curs, seminar sau laborator în parte. 

Universitatea Tehnică de Construcții București, colectează și prelucrează datele cu caracter 
personal ale persoanelor vizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și 
asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu 
modificările și completările ulterioare din legislația națională. Informații detaliate și actualizate 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității Tehnice de 
Construcții Bucuresti pot fi găsite și pe site-ul nostru: utcb.ro.
Datele vor fi folosite doar în scopul de a activa platformele de învățare online.

utcb.ro

https://www.surveymonkey.com/r/chestionar_UTCB_platforme_online
utcb.ro


Pasul 2 – primire invitație
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După completarea chestionarului cadrele 
didactice vor accesa baza de date în funcție de 
facultate, specializare, anul de studiu și grupa 
și vor trimite studenților invitații pe platformă.

Așa arată invitația care se primește pe e-mail



Pasul 2 – primire invitație
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Așa arată invitația care se primește pe e-mail

numele cadrului didactic care vă 
invită pe platformă

numele 
cursului/seminarului/laboratorului
la care ați fost invitați  

click aici pentru a adera la grup



Pasul 3 – creare cont
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Așa arată după ce apăsați pe Open Microsoft Teams

Dacă nu aveți cont Microsoft 
atunci trebuie să creați unul și este 
strict necesar să-l creați de pe 
emailul de pe care ați fost invitați

click aici pentru a crea contul dacă 
nu aveți unul



Pasul 3 – creare cont
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Așa arată după ce apăsați creați cont

click aici pentru a crea contul



Pasul 3 – creare cont
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Așa arată după ce apăsați următorul

Aici se creează parola și apoi introduceți  
detaliile de cont, după care puteți adera la 
grupul Microsoft Teams pe care îl puteți 
accesa din browser, aplicație sau telefon



Pasul 4 – accesarea platformei
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Aici vedeți echipele la care ați 
aderat 

Aceasta este o clasă unde se 
poate interacționa cu cadrele 
didactice


