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1. Autentificare  
  

Autentificarea pe platforma e-learning se va face folosind adresa de mail instituțională @e-

uvt.ro, accesând link-ul: https://elearning.e-uvt.ro/.  

  

 
Fig 1. Accesarea platformei  

  

Se deschide o fereastră în care se introduc credențialele contului instituțional precum în 

imaginea de mai jos.  

  
Fig 2. Autentificare  

    

 

 
 

https://elearning.e-uvt.ro/
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https://elearning.e-uvt.ro/
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2. Prezentare pagină principală  
  

    După ce v-ați autentificat pe platformă, cursurile vor fi afișate în partea centrală a ferestrei, iar în 

partea dreapta se gaseste un submeniu al utilizatorului,: înrolare la lucrarea de licență/disertație 

proveniți din promoție curentă sau anterioară, înrolare DCT.  

  

În partea dreaptă puteți observa sertarul de bloc-uri de culoare portocalie. Aici se află bloc-urile 

suplimentare. Pentru a deschide sertarul de bloc-uri, faceți clic pe săgeata cu chenarul colorat (vezi Figura 

3). 

 
Fig 3. Pagină principală  
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Aici se află zona de bloc-uri suplimentare precum: 

• Înrolare la lucrare licență/disertație promoția curentă; 

• Înrolare la lucrare licență/disertație promoția anterioară; 

• DCT (Discipline Complementare Transversale; 

Utilizatori online care afișează utilizatorii conectați în ultimul minut. 

      
Figura 4 - Sertar de bloc-uri deschis 
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    Înrolare la coordonarea profesorului  

  

a. Dacă sunteți promoție curentă veți accesa butonul:  

  
                  Fig 5. Buton înrolare promțtie curentă  

  

Selectare coordonare promoție curentă  

  

După ce ați accesat butonul de pe secțiunea din dreapta, vor apărea profesorii coordonatori 

aferenți specializării din care faceți parte. Vom lua un exemplu de pe un cont înscris la licență, 

Facultatea de Drept.  
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Fig 6. Afisare coordonari  

b. Dacă sunteți promoție anterioară veți accesa butonul:  

  
Fig. 7 Buton înrolare promoție anterioară  

  

Selectare coordonare promoție anterioară  

  

  După accesarea butonului va fi disponibilă o listă cu toate facultățile care fac parte din 

Universitatea de Vest din Timișoara ulterior veți putea parcurge structura: „Facultate -> Ciclul de 

învățământ -> Specializare -> formă de învățământ -> Anul terminal -> Elaborarea lucrarii -> 

Coordonarea aferentă profesorului dumneavoastră”  
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Veți putea observa o lista cu facultățile care fac parte din Universitatea de Vest din Timișoara, veti 

accesa facultatea din care faceti parte, ciclul de invatamant, specializarea, anul terminal, semestrul 

2 dar pentru anul universitar curent nu pentru promotia cand ar fi trebuit sa finalizat 

studiile.(vezi Fig 8).   

  

Vom lua ca si exemplu anul universitar 2021-2022, Facultatea de Drept, Licenta, Drept, ZI, Anul 

4,Semestrul 2, Elaborarea lucrarii de licență(Drept), Coordonare lucrări de licență nume și 

prenume cadru didactic ales:  

  

  
Fig 8. Selectare coordonare promoție anterioară  

  

Completare cerere de înscriere  
  

Căutați în lista afișată cursul de coordonarea aferentă cadrului didactic stabilit apoi dați 

click, o să vă apară un formular pe care va trebui să îl completați (cererea de înrolare), este de ajuns 

dacă veți completa câmpurile marcate cu semnul exclamării apoi dați „Înscrie-mă” (vezi fig. 9)  
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Fig 9. Cerere de înrolare la cursul de coordonare  

  

După completarea și trimiterea cererii de înrolare primiți un email de notificare, ca și în imaginea 

de mai jos(vezi fig 10), până la aprobarea cererii de către profesor.  

  

  
Fig 10. Cerere trimisă cu succes către profesorul coordinator 
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După confirmarea cererii, studentul primește un email de notificare, urmare a faptului că a fost înrolat la 

cursul de coordonare. 

 

Accesare curs de coordonare după confirmare  
  

Cand veți avea cererea de înrolare confirmată de către profesorul coordonator veți putea 

accesa coordonarea din “Pagina mea”, pagină care apare imediat dupa logare, pe secțiunea din 

mijloc (vezi fig. 11) și veți primi un mail de confirmare pe adresa instituțională.  

  
Fig 11. Accesare coordonare dupa confirmare  
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3. Pași necesari încărcării și verificării  lucrărilor de licență și 

disertație  
  

  
Fig 12. Etapele cursului de coordonare  

  

Conținutul cursului de coordonare cuprinde patru secțiuni (vezi fig.12)  

I. Anunt si Forum de discutii 

II. Încărcare lucrare de licență în vederea coordonării  

III. Pasul I: Verificare lucrare licența   

IV. Pasul II.Verificare lucrare licență - varianta finală  

V. Resurse utile 

VI. Intalniri on-line  
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    I. Anunt si Forum de discutii 

În aceasta secțiune veți găsi anunturi utile 

Resurse utile în elaborarea lucrării de licență/disertatie  

         În aceasta secțiune veți găsi link-uri cum ar fi: link către site-ul facultății, linkuri către 

întalniri online, etc. 

  

 II.  Încărcare lucrare de licență în vederea coordonării  

Această secțiune este destinată în vederea primirii de sugestii, recomandări cu privire la 

elaborarea lucrării de licență/disertație, încărcați lucrarea (în orice stadiu) în această secțiune 

și, imediat, în secțiunea dedicată verificării anti-plagiat.  

Această secțiune este opțională, este o activitate de tip “depune lucrare”. 

 
Lucrarea încărcată în această secțiune, se trimite cadrului didactic coordonator prin intermediul 

platformei, profesorul poate trimite feedback studentului prin intermediul comentariilor, poate 

permite reincărcarea altei versiuni a documentului, astfel toate variantele de lucrare răman stocate 

în această zonă. 
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Finalizarea trimiteri se realizează cu ajutorul butonului “Trimite răspuns corespunzator sarcinii de 

lucru” 

 

 

 
 

Reincărcare varianta actualizată 

 

După “deblocarea” de catre profesor, studentul are posibilitatea de a reincarca altă variantă a 

documentului pe care o trimite către profesorul coordonator. 
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 Toate variantele încărcate și trimise răman stocate în această sectiune de lucru 

  



  

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

-592.303  
Serviciul Digitalizare si Analiza Date  

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4,300223 Timişoara, România  
Tel: +40-(0)256-592.327  Email: support@e-uvt.ro  

Email: dci  

 

Aplicația de mobil, notifică fiecare depunere finalizată cât și posibilitatea de a vizualiza 

variantele anterioare de document depuse. 
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III.  Pasul I: Verificare lucrare licență  

 
  

 

Fig 13. Incărcarea și verificarea lucrărilor cu sistemul de verificare a gradului de similaritate a lucrarilor de 

licenta/disertatie  

   

  

Această secțiune este destinată încărcării și verificării lucrărilor cu sistemul de verificare a gradului 

de similaritate a lucrarilor de licenta/disertatie.  

Se accesează secțiunea  apoi se completează campurile.  
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Exemplu:   

În secțiunea “Încarcă lucrare” se găsește butonul de depunere  

 
Fig 14. Depunerea lucrarii 

 

 

 

  

Este obligatoriu completarea campului “Titlul depunerii” marcat cu * , apoi se încarcă  

fisierul.(vezi. Fig.14)  

 
Fig 15. Depunerea lucrarii in sistemul de verificare  

Verificarea lucrării se face automat, la finalizarea procesului de încarcare, iar rezultatul apare în 

aceeași secțiune în care ați depus-o.  
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Fig 16. Vizualizarea raportului privind originalitatea lucrarii   

 

Se face click pe procent pentru a putea vizualiza raportul.  

 

 
Pasul urmator: 

 

  
Fig 17. Completarea, validarea si salvarea campurilor obligatorii  
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Se completează de către student campurile următoare:”titlu final lucrare, cuvinte cheie, abstract” 

se salvează și se trimit spre validare către cadru didactic coordonator.  

  
Fig 18. Completare de catre cadru didactic coordonator a sectiunii Admis/Respins  

  

Acest pas este destinat profesorului coordonator în vederea admiterii sau respingerii 

studenților în secțiunea “Încarcare lucrare în varianta finală”  

  

4. Pasul II.Verificare lucrare licență/disertație - varianta finală  
  

Această secțiune este destinată încarcarii în varianta finală o singură dată aceasta fiind depozitată 

automat în sistem.  

 
Procedura de încărcare a lucrărilor în varianta finală se face similar pasului anterior, încărcare 

lucrare în varianta prefinală.  

  

5. Pasul II 

     Resurse utile in elaborarea lucrarii 

6. Pasul II 

     Resurse utile pentru intalnirile online dintre cadru didactic si student 
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7.Generarea și listarea raportului cu gradul de similaritate obținut 
  

Se va accesa secțiunea de încarcare variantă finală, secțiune unde ați depus lucrarea în vederea 

verificării și a fost afișat rezultatul cu procentul de similaritate, pentru a afișa raportul se va face 

click pe procent.  

  

Exemplu:  

În secțiunea “Varianta finala lucrare” se face click pe procentul găsit în urma verificarii lucrarii.  

  
Fig 19. Vzualizarea raportului privind originalitatea lucrarii  

Se va deschide următoarea fereastră, iar în partea dreaptă se regăsește panoul de descarcare raport, 

sugerat în imaginea de mai jos (vezi fig. ) apoi se alege opțiunea “Current View” pentru descarcare 

lucrare cu raport.   

  
Fig 20. Descarcarea raportului privind originalitatea lucrarii  

  

În pasul următor se descarcă lucrarea pe propriul calculator, iar la sfârșit găsiți raportul referitor la 

gradul de similaritate găsit.  

  
Fig 21. Listarea raportului privind originalitatea lucrarii  

  

Ultimul pas în procesul de verificare a lucrarilor de licență și disertație este listarea raportului cu 

gradul de similaritate găsit.  
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8.Delogarea de pe platforma de elearning  
  

În partea dreaptă sus a panoului principal, se face click pe numele de utilizator apoi se selectează 

opțiunea “Ieșire” pentru a vă deloga de pe contul dumneavoastră.  

  

 
Fig 22. Delogarea de pe platforma   

    

 

  


