Anunț important cu privire la platforma de cursuri
a Facultății SIM
http://sim.curs.pub.ro
Atenție!!! Conturile (atât pentru cadre didactice, cât și pentru studenți) au fost
create în sistemul de autentificare centralizat LDAP al UPB. Numele de utilizator și
parola sunt date unice de autentificare pentru mai multe servicii. Schimbarea
parolei în cadrul unui serviciu se va reflecta în schimbarea parolei către toate
serviciile.
PROFESORII pot accesa platforma de cursuri utilizând username-ul de forma
prenume.nume și parola cu care au acces și la adresa de e-mail @upb.ro
(https://mail.upb.ro). Parola poate fi schimbată atât din platforma de cursuri
sim.curs.pub.ro, cât și din clientul de webmail mail.upb.ro (Preferințe/Schimbă
parola). După schimbarea parolei se activează (în aproximativ 3 ore) și accesul la
http://portal.office.com (de unde puteți descărca în mod gratuit suita Microsoft
Office – ultima versiune).
STUDENŢII își pot afla username-ul pentru acces la platforma de cursuri
(http://sim.curs.pub.ro) intrând în meniul ACCES SITE CURSURI de pe platforma
http://studenti.pub.ro. Parola iniţială este de forma studentXXXXXX (unde XXXXXX
reprezintă ultimele 6 cifre din CNP sau pașaport). Această parolă trebuie
schimbată la prima conectare în sistem. După schimbarea parolei se activează și
contul oficial de e-mail pentru studenţi din partea UPB (care este de forma
user_curs@stud.sim.upb.ro și poate fi accesat la http://outlook.com/upb.ro).
Activarea se va realiza în aproximativ 3 ore. E-mail-ul se accesează cu aceeași
parolă cu cea a site-ului de cursuri. Puteți descărca în mod gratuit suita Microsoft
Office (ultima versiune) accesând adresa http://portal.office.com și folosind ca
date de autentificare adresa de e-mail din partea UPB și parola asociată acesteia.
IMPORTANT!!! Studenții au fost asignați la cursuri după contractul de studii curent
din http://studenti.pub.ro iar profesorii în conformitate cu planurile de învățământ și
orarele disponibile la secretariatul Facultății SIM și pe site-ul http://www.sim.pub.ro.
În cazul în care (după logare) constatați că nu aveți acces la unul sau mai multe
cursuri pe care le predați/urmați, trimiteți un e-mail în care să detaliați problema la
nicolae.serban[at]upb.ro și aceasta va fi remediată în cel mai scurt timp posibil.
Pentru informații sau probleme legate de utilizarea platformei de cursuri vă puteţi adresa:
Ș.l.univ.dr.ing. Nicolae Șerban, sala JB208, nicolae.serban[at]upb.ro

