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Pasul 1. Înregistrarea
Pentru înregistrarea pe platformă, utilizatorul trebuie să acceseze pagina
http://wedu.ro/inregistrare.html și să urmeze pașii oferiți de către administratori.
Antenție! Verificați email-urile trimise de platformă în spam sau bulk.

Fig.1 Pagina de înregistrare

Pasul 2. Autentificarea
Autentificarea se face cu ajutorul datelor de acces primite prin email, după aprobarea contului de
către un administrator. Pagina de pe care se face autentificarea este: http://wedu.ro

Fig.2 Pagina de autentificare

3. Completarea profilului
Pentru a completa sau modifica profilul, se acceseză butonul Profil din bara de instrumente.

Fig.3 Bara de instrumente
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Profilul utilizatorului este compus din 4 file: Informații de bază, Educație și formare, Aptitudini și
competențe personale și informații suplimentare. Pentru salvare, utilizatorul trebuie să completeze
/actualizeze detaliile dintr-o filă și apoi va apăsa butonul „Salvează ”, ce se regăsește la finalul
opțiuniilor de completat. Pentru a completa profilul 100%, utilizatorul va trebui să completeze cele 4
file.

Fig.4 Pagina de completare a profilului

Majoritatea opțiunilor sunt însoțite de “Setări de intimitate”, prin care se poate modifica modul în
care este afișat profilul față de ceilalți membri ai platformei wEdu.
 Opțiunea privat: item-ul poate fi vizualizat doar de către utilizator.
 Opțiunea colegi: itemul poate fi vizualizat doar de către colegii pe care i-a adăugat
utilizatorul.
 Opțiunea membri wEdu: item-ul poate fi vizualizat de către toți membri wEdu.
 Opțiunea public: itemul poate fi vizualizat și de către persoane care nu sunt membri wEdu.
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4. Modificarea imaginii profilului
Pentru a modifica imaginea de profil sau pentru a adăuga o altă imagine, utilizatorul trebuie să
acceseze profilul său și să selecteze ”Modifică imaginea profilului ”. Legătura se află în partea stângă
a profilului.
După ce a fost selectat legătură, utilizatorului îi apare o pagină în care își poate încărca sau trunchia o
imagine.

Fig5. Pagina de modificare a imaginii de profil
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5. Formularul de candidatură și vizualizarea celorlalte candidaturi.
Pentru a depune o candidatură, utilizatorul trebuie să acceseze legătura “Propuneți candidatură”, ce
se găsește pe bordul global, sub lista de candidaturi existente pe platforma Wedu sau accesând
următoarea legătură: http://wedu.ro/pg/candidaturi/propune-candidatura

Fig6. Bordul global și poziția legăturii ”Propuneți candidatură”.

Pentru vizualizarea tuturor candidaturilor depuse la nivel national, utilizatorul va apăsa butonul
“Candidaturi”, ce se regăsește în meniul principal al platformei.
Pentru depunerea unei candidaturi, utilizatorul va completa formularul de candidatură cu cât mai
multe detalii solicitate. Pentru o candidatură completă, utilizatorul va trebui să actualizeze profilul
său cât mai complet posibil.

Fig7. Formularul de candidatură - modificarea acestuia.
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Legături utile

1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://wedu.ro/inregistrare.html - pagina de înregistrare pe platforma Wedu.ro
http://wedu.ro/candidaturi-2010.html - detalii despre alegerile C.S.E./C.J.E. 2010
http://wedu.ro/pg/candidaturi/propune-candidatura - formularul de candidatură
http://wedu.ro/pg/candidaturi/national/ - lista tuturor candidaților la nivel național
http://wedu.ro/pg/candidaturi/local/ - lista tuturor candidaților la nivel local (județ)
http://wedu.ro/activitati/ - activitățiile comunității Wedu.ro
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