
Ghid minimal de utilizare a platformei Moodle pentru evaluarea
studenţilor folosind examen scris (Assignment / Lucrare)

a. Crearea unui Assignment (Lucrare)
1. Se activează modul de editare: pe pagina principală a disciplinei: iconi a din dreapta sus şi apoi ț Turn

editing on

2. Se identifică secţiunea unde se doreşte introducerea examenului (de exemplu săptămâna curentă) şi
se adaugă o activitate nouă (Add an activity or resource) de tip test grilă (Assignment / Lucrare)
apăsând Add
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3. Se completează datele solicitate despre noul assignment creat:
- La secţiunea Timing:
 Denumirea lucrării (Assignment name), câmp ce va apărea şi pe pagina principală a disciplinei;
 Descrierea lucrării (Description), câmp ce poate apărea pe pagina principală a disciplinei dacă 

bifaţi căsuţa corespunzătoare de sub descriere;
 Fi iere (ș Additional files), pot fi adăugate cu Drag & Drop
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Varianta 1: Dacă disciplina permite, cerin ele examenuluiț  pot fi scrise direct în câmpul Description.

Varianta 2: Cerin ele examenuluiț  pot fi încărcate într-un document (PDF, Word, Excel, etc) în câmpul 
Additional files

- La secţiunea Availability:
 Data şi ora de la care se acceptă rezolvările încărcate de studen i (ț Allow submissions from);
 Data şi ora termenului limită de încărcare a rezolvărilor (Due date);
 Data şi ora de la care nu platforma nu mai acceptă încărcarea solu iilor (ț Cut-off date);
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- La secţiunea Submission types:
 Tipul de răspuns – text online sau fi ier (ș Submission types) – recomandăm varianta fi ier;ș
 Numărul maxim de fi iere încărcate de student (ș Maximum number of uploaded files);
 Tipul  de  fi iere  permise  (ș Accepted  files  types)  –  apăsând  Choose se  pot  alege  mai  multe

variante
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Se selectează tipul dorit i se bifează ș Save changes (de exemplu, PDF)

4. Se salvează modificările cu butonul Save and display

5. Se vizualizează lucrarea creată. 
ATEN IEȚ :  dacă lucrarea este vizibilă pe pagina disciplinei, studen ii vor avea acces la cerin eleț ț
examenului  (fi ier  /  descriere),  chiar  dacă  platforma nu le  va accespta  încă rezolvările.  Dacă seș
dore te crearea unui examen ascund studen ilor, care să fie făcut disponibil doar în ziua dedicatăș ț
examenului, verifica i punctul 6.ț
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6. În  condi iile  punctului  4,  se  poate  seta  dacă  lucrarea  este  vizibilă  sau  nu  studen ilor  pe  paginaț ț
disciplinei.

- La secţiunea Common module settings, în cadrul Availability, există 2 variante:
 Show on course page: lucrarea creată va fi disponibilă studen ilor din momentul în care esteț

creată. Astfel, studen ii vor avea acces la cerin ele examenului (fi ier / descriere), chiar dacăț ț ș
platforma nu le va accespta încă rezolvările.

 Hide from students: lucrarea creată NU va fi disponibilă studen ilor, doar cadrul didactic oț
poate vedea. Astfel, cadrul didactic o poate face vizibilă studen ilor chiar în ziua examenuluiț
(modificând selec ia din ț Hide from students în  Show on course page, urmat de Save and
display, chiar în ziua examenului)
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b. Descărcarea i/sau corectarea lucrărilorș
1. Se accesează lucrarea (Examen Final) în sec iunea corespunzătoare din pagina disciplineiț

2. Se afi ează un prim raport legat de numărul de răspunsuri primite. Pentru un raport detaliat i acces ș ș
la răspunsurile studen ilor, se apasă ț View all submissions

3. Platforma va afi a un raport cu to i studen ii înrola i la respectiva disciplină. Coloana  ș ț ț ț Status arată
dacă studentul a încărcat rezolvările (Submitted for gradding) sau dacă nu a încărcat nimic (No
submission). La cei la care există rezolvări, se poate observa fi ierul pe coloana ș File submissions
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4. Pentru a descărca rezolvările există 2 variante:

Varianta 1: se poate vizualiza fiecare rezolvare în parte, prin accesarea fi ierului/fi ierelor încărcat/e deș ș
către student (coloana File submissions)

Varianta 2:  căsu a Grading action,  se selectează  ț Download all  submission i  toate fi ierele tuturorș ș
studen ilor vor fi descărcate într-o formă arhivată. ț
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