Ghid de utilizare aplicație alegere opționale

Pasul 1. Accesați aplicația de alegere a cursurilor opționale: http://optionale.umfcluj.ro/session/login

Studenții vor introduce în câmpul etichetat Student primele caractere din nume, urmând ca să își
selecteze numele din lista derulantă. După selectarea numelui, în câmpul etichetat Număr de înregistrare
studenții vor trece numărul matricol.

Pasul 2
Dacă autentificarea a reușit, studentul va fi invitat să introducă adresa de e-mail pentru înregistrarea în
aplicație.

Atenție! Verificați corectitudinea adresei de e-mail introduse. Introducerea unei adrese de e-mail
eronate vă va produce dificultăți la pasul următor.
În cazul în care nu reușiți să treceți de pasul 1, contactați Decanatul Facultății de Medicină.
Pasul 3
Studentul va introduce codul primit pe adresa de e-mail introdusă la pasul anterior.

După introducerea codului, apăsați Accesează aplicația
E-mail-ul primit este de la adresa app@mentdrive.ro și are formatul de mai jos. Verificați primirea
acestuia inclusiv în folderul Spam. În cazul în care ați introdus o adresă de e-mail eronată, accesați
opțiunea Introdu e-mailul din nou.

Pasul 4. Alegeți din lista din partea din stânga a ecranului cursul opțional la care doriți să participați,
apăsând butonul Selectați. După ce ați făcut selecția, apăsați butonul Salvează din partea dreapta jos a
ecranului

Atenție! Apăsarea butonului Salvează este obligatorie! Operațiunea de alegere a cursului opțional nu se
finalizează înainte de a se apăsa butonul Salvează!
Pasul 5. Dacă înscrierea la cursul opțional a fost posibilă – dacă mai sunt locuri disponibile – se va afișa un
mesaj de confirmare în partea dreapta sus a ecranului. De asemenea confirmarea va fi trimisă și prin email. Verificați inclusiv folderul Spam pentru a identifica e-mail-ul de confirmare

Pe parcursul perioadei de înscriere, studenții au posibilitatea de a-și schimba opțiunea. Pentru aceasta, ei
vor apăsa butonul Deselectați din partea dreaptă a ecranului pentru a renunța la opțiunea anterioară și
apoi vor face o nouă alegere.

În cazul în care la un curs s-au ocupat locurile disponibile, aplicația nu permite înscrierea la acel curs. La
apăsarea butonului Selectați aplicația afișează mesaj de eroare în partea dreapta sus a ecranului.

Pentru orice dificultăți în utilizarea aplicației, contactați Secretariatul Facultății de Medicină

