Ghid folosire platforma My UPB
Pasul 1. Se accesează platforma https://my.upb.ro și se completează numele de utilizator și
parola.
Important! Contul de utilizator este cel indicat pe email la activarea contului.
Important! Dacă parola a fost uitată, urmați pașii din tutorialul: Tutorial de resetare a parolei.
Important! Dacă nu ați activat contul, urmați pașii din tutorialul: Tutorial pentru activarea
contului.

Pas 2. Se accesează contul.

Pagina principală conține următoarele informații:
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-

Colțul dreapta sus (vezi imaginea de mai sus) - numele și prenumele utilizatorului.
În bara din stânga paginii (vezi imaginea de mai sus) se găsesc următoarele
categorii de informații:
○ Profil - pagina principală, informații despre profilul utilizatorului
○ Contracte - listă cu contractele utilizatorului
○ Servicii - listă cu serviciile la care are acces utilizatorul
○ Suport - buton de acces pentru site-ul de suport al UPB

Pagina de profil conține următoarele informații:
- Date personale: numele, prenumele, inițiala tatălui, precum și datele de contact:
adresa personală de email și numărul de telefon.
Datele de contact (email-ul personal și numărul de telefon) se pot edita, iar
modificările pot fi salvate apăsând butonul butonul “Salvează modificări”

-

Conturile utilizatorului - Prin intermediul acestei pagini se poate afla contul de
utilizator folosit pentru instanțele universității, precum și email-ul instituțional asociat
utilizatorului. De asemenea, se poate reseta parola prin apăsarea butonului
“Resetează parola”
Important! Dacă nu puteți reseta parola, deschideți un tichet pe site-ul de suport
folosind tutorialul: Tutorial pentru deschiderea unui tichet.
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Important! Parola setată este folosită pentru toate conturile din facultate.

Pagina Contracte conține toate contractele utilizatorului, atât cele de studii (pentru studenți),
cât și cele de muncă (pentru angajații UPB).

Pagina Servicii prezintă toate serviciile din cadrul universității accesibile utilizatorului pe baza
contului și adresei de email instituțional. Prin apăsarea pe fiecare resursă prezentă în listă,
se afișează informații suplimentare, precum și adresa la care se poate găsi platforma.
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