
Ghid adăugare participan i la curs peț
Moodle

Pentru a adauga participan i la un curs de Moodle, intra i la sec iunea Participan i / Participants, ț ț ț ț
folosind butonul din partea stângă a interfe ei.ț

În cadrul sec iunii de participan i pute i vedea o listă cu to i utilizatorii înscri i la curs - atât ț ț ț ț ș
profesori, cât i studen i. Pentru a adăuga un utilizator, apăsa i butonul Înscrie utilizatori / Enrol ș ț ț
users (încercuit cu chenarul ro u în imaginea de mai sus).ș
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După apăsarea butonului, apare o fereastră care permite selectarea de utilizatori pe care să îi 
adăuga i, ca în imaginea de mai jos. Pentru a adăuga utilizatori, începe i să scrie i numele în ț ț ț
caseta de text aferentă numelor de utilizator (încercuită cu chenarul ro u), sau nume de cohorteș
/ grupe (încercuit cu chenarul albastru; dacă este disponibil). Pute i selecta rolurile utilizatorilor ț
adăuga i din lista de roluri (încercuită cu chenarul negru).ț

De exemplu, pentru a adăuga utilizatorul “Student User” (cu nume de utilizator “student.user”) 
ca student, introducem în câmpul de nume “student.user” i ni se arată o listă de utilizatori ș
posibili.
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După ce utilizatorul este selectat din listă, este adăugat cu culoare albastră în lista de deasupra 
câmpului text, i se elimină din lista de candida i. Notă: utilizatorii deja înscri i la curs nu apar în ș ț ș
lista de candida i.ț

Din lista de roluri este deja selectat rolul de Student, deci nu mai este nevoie să fie modificat; la 
final se apasă butonul Enrol selected users and cohorts (nu este tradus în română; este 
încercuit cu chenarul ro u în imaginea de mai sus) pentru a finaliza procesul.ș
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