Recomandări pentru susținerea interviului on-line la concursul de
admitere pentru studiile de masterat, prin videoconferință
 Conectarea la videoconferință se va realiza utilizând browser-ele Google Chrome sau
Firefox
 Candidații se vor conecta la videoconferință de pe laptop/calculator și nu de pe telefon
 Conectarea se va face de pe un calculator cu microfon și cameră video
 Se recomandă testarea din timp a condițiilor de acces folosind link-ul:
https://bbb.unitbv.ro/l-c-7kj-l4z (acest link este doar pentru testare; interviul propriu-zis se va
desfășura la un link dedicat fiecărui program de studii, aferent primei opțiuni din fișa de
înscriere a candidatului)
 Accesarea link-ului către videoconferința pentru sustinerea interviului se va realiza cu
minimum 5 minute înainte de ora programată
 Candidații trebuie sa aibă pregătit actul de identitate (CI), pentru legitimare
 Pentru întrebări sau nelămuriri aferente accesării videoconferinței, puteți suna în timp util la
tel.0268.414690 sau prin email la f-itmi@unitbv.ro.

ETAPE necesare pentru accesarea videoconferinței pentru susținerea
interviului
(valabile și pentru accesarea videoconferinței test, cu excepția pct. 2)
1. După accesarea link-ului corespunzător al videoconferinței, candidatul va completa numele
și prenumele și apoi va apăsa butonul Start (Join):
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2. Pe ecran va fi afișat mesajul “Please wait for a moderator to approve you joining the meeting.”
Candidatul va aștepta până când moderatorul (secretarul comisiei) îi va permite să intre în
videoconferință pentru susținerea interviului:

3. După primirea aprobării, candidatul va selecta opțiunea de conectare cu microfon. Se apasă
butonul Microphone:

Dacă sunt afișate mesaje prin care se solicită diverse permisiuni referitoare la microfon și/sau
camera video, selectați Allow:
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4. Se verifică funcționarea microfonului, apoi se apasă butonul Yes:

5. După accesarea videoconferinței, candidatul va activa microfonul și camera video. Implicit,
acestea sunt inactive:
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Pentru activarea microfonului se selectează butonul Microphone, iar pentru camera video,
butonul Share webcam:

6. După încheierea interviului, candidații vor părăsi videoconferința prin selectarea opțiunii
Logout din meniul Options (1) sau butonul Close (2):
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