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I.

Precizări generale

1. Universitatea „Constantin Brâncoveanu” oferă posibilitatea
studenŃilor înscrişi de a accesa, în format electronic, prin utilizarea
Internetului, o serie de informaŃii care descriu activitatea instructiv educativă şi culturală a instituŃiei. Astfel, cei interesaŃi pot obŃine, prin
accesarea paginii de internet www.univcb.ro, informaŃii cu privire la:
♦ Organizarea UniversităŃii pe structuri manageriale şi
administrative;
♦ FacultăŃile care funcŃionează în cadrul UniversităŃii – localizare
geografică, conducere, facilităŃi oferite studenŃilor, activitate
didactică,
♦ Procesul instructiv – educativ şi cultural privind procesul de
învăŃământ (structura anului universitar, orare, programe
analitice, programări examene, programări consultaŃii);
♦ Activitatea de cercetare ştiinŃifică atât a cadrelor didactice
(strategia de cercetare, proiectele de cercetare aflate în derulare,
evoluŃia activităŃii de cercetare prin proiecte, componenŃa
consiliul ştiinŃific) cât şi a studenŃilor, respectiv manifestării
ştiinŃifice derulate în cadrul universităŃii;
♦ Prezentarea activităŃilor departamentelor din structura
UniversităŃii: Departament pentru Pregătirea Personalului
Didactic, Departament pentru ÎnvăŃământ cu FrecvenŃă Redusă,
Departament pentru RelaŃii InternaŃionale; etc.
♦ ObŃinere informaŃii privind actele normative ale UniversităŃii;
diversele manifestări organizate în cadrul UniversităŃii sau a
facultăŃilor;
♦ Accesarea resurselor informaŃionale aflate în bibliotecă sau prin
intermediul revistei Strategii Manageriale destinată atât
studenŃilor cât şi cadrelor didactice;
♦ Urmărirea apariŃiilor editoriale realizate prin intermediul
editurii „IndependenŃa Economică”
♦ CorespondenŃă cu conducerea academică a UniversităŃii şi a
facultăŃilor din structură.
2. Pagina WEB
Pentru un management mai bun al timpului studenŃilor înscrişi în
cadrul UniversităŃii „Constantin Brâncoveanu” atât la forma de învăŃământ

zi, dar mai ales frecvenŃă redusă se oferă posibilitatea accesării unor
materiale didactice aflate pe pagina proprie de internet prin prin folosirea
unui browser Web (Microsoft Internet Explorer, Netscape sau Mozilla) de pe
orice calculator cu conectare la Internet.
Materialele didactice se prezintă în format HTML sau PDF. Pentru
citirea celor în format PDF trebuie să aveŃi instalat Adobe Acrobat Reader.
Acest program îl găsiŃi la adresa www.adobe.com.
3. ObŃinerea numelui de utilizator şi a parolei
Pentru accesarea informaŃiilor privind structura anului universitar,
programare examene, programa analitice accesul este liber. Pentru studenŃii
înscrişi la învăŃământul FrecvenŃă redusă accesarea materialelor didactice se
realizează după ce aceştia şi au creat un cont şi au obŃinut o parolă care
rămân valabile pe toată perioada şcolarităŃii.
4. Adresa web a UniversităŃii „Constantin Brâncoveanu”
Accesarea informaŃiilor aflate pe pagina web a universităŃii are loc
după ce s-a realiza conexiunea la Internet şi s-a tastat www.univcb.ro în
caseta browser-ului.
II. Proceduri de utilizare
1. Accesarea informaŃiilor legate de activitatea didactică
Pentru obŃinerea de informaŃii privind: structura anului universitar,
programe analitice, orare, programarea sesiunilor de examene, etc.,
procedura este următoarea:
- se accesează site-ul Web al Universitatii: http://www.univcb.ro;
- se selectează din menu facultatea si apoi avizier virtual;
- vizualizarea materialelor didactice este posibilă pe baza identificării
dvs. în sistem pe baza numelui de utilizator şi a parolei.
2. Accesarea informaŃiilor legate de activitatea departamentelor
Pentru obŃinerea informaŃiilor privind activitatea departamentelor,
procedura este următoarea:
- se acceseaza site-ul Web al Universitatii: http://www.univcb.ro;
- se selecteaza din menu departamentul dorit.
3. Accesarea informaŃiilor privind lucrările apărute în editura
universităŃii
- se acceseaza site-ul Web al Universitatii: http://www.univcb.ro;
- se selecteaza din menu editura;
- pe site-ul editurii respective se afişează toate lucrările apărute în
editura universităŃii;

4. Accesarea informatiilor legate de diverse evenimente
Pentru accesarea acestui tip de informatii procedura este urmatoarea:
- se acceseaza site-ul Web al Universitatii: http://www.univcb.ro;
- se selectează din menu facultatea şi de pe site- ul facultăŃii se
selectează rubrica evenimente
5. CorespondenŃa cu conducerea academică a UniversităŃii sau a
facultăŃilor
Pentru formularea unor solicitari sau semnalarea unor aspecte către
conducerea academică a UniversităŃii sau a facultăŃilor, se accesează adresa
de e-mail: rectorat@univcb.ro.
CorespondentŃ trimisa este prezentata destinatarului din două în două
zile.
De asemenea, studentii pot menŃine legatura cu decanii facultatilor şi
cu profesorii prin sistemele de chat şi forum. Ambele sisteme sunt
implementate standard în ceea ce priveşte modul de utilizare.
III. Laboratoarele de informatica
1. Pentru consiliere suplimentară în utilizarea tuturor acestor
sisteme de comunicaŃie, studenŃii pot apela la Departamentul IFR sau
direct la persoanele de specialitate din laboratoarele de informatică.
2. StudenŃii care nu dispun de calculatoare personale pot utiliza
reŃelele de comunicaŃii puse la dispoziŃie de laboratoarele de informatică ale
UniversităŃii, cu condiŃia să respecte regulamentele de funcŃionare ale
acestora.
Baza materială din laboratoarele de informatică poate fi utilizată ca
mijloc de accesare a resurselor didactice pe baza numelui de utilizator şi a
parolei.
IV. Securitatea informatiilor
1. Deoarece o parte din informatiile afisate pe site-urile Universitatii
şi facultăŃilor sunt destinate utilizatorilor individuali care au calitatea de
studenŃi ai Universitatii “Constantin Brâncoveanu” Piteştiaccesul la acestea
este limitat.
2. Accesul la fiecare din cursurile în format electronic este permis
numai pe baza unei parole transmisă studentilor de către titularul de curs,
protejându-se astfel dreptul de autor.
3. Încercarile de acces neautorizat, prin utilizarea unor parole sau
elemente de identificare eronate, duc la întreruperea automată a legăturii
dintre utilizator şi serverul Universitatii.

4. Informatiile afisate nu pot fi modificate de către utilizatori, ci doar
de personalul Departamentului IT.
V. Norme etice de utilizare a tehnologiilor INTERNET
1. Studentii se obligă să păstreze confidenŃialitatea numelui de
utilizator şi a parolei, fiind interzisă transmiterea acestora către alte persoane
decât cele îndreptatite, prin calitatea lor de studenti UCB, să le folosească.
2. Nicio alta persoana din cadrul Universitatii (secretare, profesori,
decani, prorectori, personal administrativ) nu are dreptul sa ceară, pentru
niciun motiv, numele de utilizator şi parola unui student.
3. Pentru prevenirea oricarui acces neautorizat, se recomandă
utilizatorilor să pastreze în locuri protejate parolele şi codurile de acces,
evitând afişarea acestora la vedere.
4. Se recomanda evitarea accesării din locuri publice (de exemplu,
Internet Cafe) a unor date protejate, deoarece asemenea contexte nu oferă
suficientă protectie nici în privinŃa parolelor utilizate, nici în ceea ce priveste
informaŃiile propriu-zise.
5. Se interzice difuzarea cursurilor din biblioteca virtuala către
persoane care nu au calitatea de student UCB, deoarece acest lucru
reprezintă o încalcare grava a proprietăŃii intelectuale pe care fiecare autor
de curs o exercită asupra muncii sale.
6. Pentru operarea în condiŃii de siguranŃă cu tehnologiile informatice,
se recomandă fiecarui utilizator să utilizeze pentru calculatorul personal
programele antivirus.
7. Universitatea nu este răspunzatoare pentru neglijenŃa utilizatorilor
platformei sau pentru fraudele produse prin „atacarea” sistemului cu
complicitatea acestora.

