
  Participantul trebuie să se conecteze la un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, smartphone) cu acces la internet, iar
dispozitivul respectiv să fie dotat cu camera web și microfon, funcționale pe toată perioada cursului.

Cursul se accesează prin intermediul linkului pus la dispoziție de filiala CECCAR și doar în urma acceptului dat de
aceasta. Participantul trebuie să asigure condițiile specifice participării la un curs în sistem clasic, respectiv de a se afla
într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada întâlnirii.

Acceptul de participare la curs se realizează doar în cazul participanților care au completat corect formularul de conectare
(cu nume, prenume, adresă de email și număr carnet).

În primele 60 minute ale cursului, participantul trebuie să  acceseze chatul platformei, în cadrul căruia va menționa
numele, prenumele, filiala, numărul de carnet. Aceasta este o condiție obligatorie pentru atestarea participării la curs.

Pentru a avea dovada participării la curs, fiecare participant va menține camera web pe modul funcțional pe toată durata
cursului.

În timpul cursului, participantul va avea microfonul setat pe modul „Mute” (oprit), urmând sa îl pornească („Unmute”)
doar atunci când dorește să intervină sau la solicitarea lectorului.

Intervențiile participantului în timpul cursului trebuie să fie în concordanță cu tematica întâlnirii de pregătire profesională
continuă. Participantul poate adresa întrebări sau poate cere clarificări/completări și prin intermediul funcției „Chat”.

La finalul cursului, participantul va completa testul pus la dispoziție de lector, fiind atent să finalizeze acest lucru prin
trimiterea lui în timpul comunicat de lector (ulterior platforma se închide, iar testul nu mai poate fi trimis). Testul poate fi
trimis de fiecare participant o singură dată. După  apăsarea butonului  „Trimitere”,  testul nu mai poate fi retrimis. Aceasta
este o condiție obligatorie pentru atestarea participării la curs.

Cursul va fi înregistrat, fără ca acest lucru să presupună o utilizare ulterioară a înregistrării.

Pe toată perioada participării la cursuri, interacțiunea cu lectorul/lectorii și cu ceilalți colegi va fi adecvată, caracterizată de
un limbaj profesionist, constructivă, fără a denigra profesia, organismul profesional care o reprezintă sau colegii.

Nerespectarea prezentelor reguli va conduce la imposibilitate participării la cursurile online.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULI DE PARTICIPARE LA CURSURILE
DESFĂȘURATE ÎN SISTEM ON-LINE


