Ghid de utilizare
Platforma pentru examinare online
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Preambul
Fiind evaluare online, Conducerea Facultății de Chimie și Inginerie Chimică își rezervă
dreptul de a supraveghea video activitățile voastre pe durata testului. Odată înregistrați
în această platformă, vă dați acordul atât voi cât și părinții voștri în privința preluării
imaginilor de la camera web și ecranul calculatorului folosit pe durata evaluării. În acest
sens, calculatorul sau laptopul folosit sunt dotate cu camera web, veți folosi unul din
navigatoarele web din lista de mai jos iar mouse-ul va rămâne pe suprafața acestui
browser web pe toată durata testului.
Chiar dacă ajungeți în secțiunea de examinare, întreruperea partajării ecranului și
dezactivarea camerei web duce la anularea rezultatului obținut.
Navigatoare web ce pot fi folosite:
- Google Chrome (Windows sau MacOS)
- Mozilla Firefox (Windows sau MacOS)
- Edge (Windows sau MacOS)
- Safari (Mac OS)
Acces
Accesează platforma online https://chem-ubb.hypertalk.net/ ca student, folosind
credențialele primite pe email
Login
- Accesul la instrumentele de evaluare online se face folosind adresa de email și
parola;
- Pentru resetarea parolei se va acționa ”Forgot password”

Evaluare online
Pentru accesarea testului, se va selecta din meniul principal programul de studiu și
cursul / concursul, apoi în cadrul programului se optează pentru Assessments, conform
imaginii de mai jos.

Pasul 1. Acționând butonul „Start assessment” (din imaginea de mai sus) se va ajunge
în secțiunea de examinare unde sunt afișate informații precum: denumire, descriere,
programul / cursul în cadrul căruia se desfășoară examinarea, etc. Pentru a intra în
evaluarea propriu-zisă, acționați butonul ”Start assessment!” (imaginea de mai jos).

Pasul 2. Identificarea candidatului. Atenție la setările fără de care nu puteți susține
acest test online.

a. Setarea camerei web, folosită pentru captura imaginii candidatului. Permiteți
navigatorului să captureze imagini de la camera web

Atenție: permisiunile diferă de la un navigator la altul. Mai sus se reflectă
comportamentul Firefox iar exemplul de mai jos e Chrome.

b. Imaginea preluată de la camera va fi afișată în primul slot din pagină.

c. Se acționează butonul ”Pas 1. Trimite poza CI” pentru prima captură de la
camera web. În cazul în care captura ți se pare neclară, se poate repeta
acționând butonul ”Retrimite poza CI”.
d. Acționează butonul ”Pas 2. Permite accesul la ecran”

și selectează ”tot ecranul” pentru partajarea întregului ecran.

Atenție: permisiunile diferă de la un navigator la altul. În cazul Firefox, selectați
opțiunea ”tot ecranul / entire screen” din caseta cu opțiuni iar în cazul Chrome
(exemplul de mai jos) click pe dreptunghiul ce ilustează imaginea ecranului.

Notă: Selectează opțiunea ”tot ecranul” pentru ca examenul să fie valid.

În slotul doi și trei se vor afișa imaginile preluate de camera și ecran, confirmând astfel
faptul că permisiunile sunt corect setate.

e. Acționează butonul ”Intra la examen” (imaginea de mai sus) când ești pregătit să
intri în examinare.
Pasul 3. Examinare. Întrebările sunt afișate rând pe rând în pagină.
Selectează răspunsul considerat corect și acționează butonul ”Salvează” pentru ca
răspunsul să fie salvat. Vei primi, de asemenea, confirmarea salvării acestuia.

Notă: Navigarea între întrebări se poate face prin utilizarea butoanelor ”Următoarea
întrebare” sau ”Întrebarea precedentă”.
Timpul rămas este afișat în partea dreaptă, în imediata apropiere a butonului
”Finalizează evaluare online”.
Atenție: În cazul în care ai părăsit, din motive tehnice, examinarea și ai revenit pentru a
finaliza testul, după Pasul 1 vei avea posibilitatea de a relua testul acționând butonul
”Resume Assessment”. Vei revedea întrebările la care ai răspuns și vei putea răspunde
la cele rămase.

