PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
LA CURSURILE ONLINE DE SPECIALIZARE ORGANIZATE DE
DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ
DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,
IN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
I. DATE GENERALE
Înscrierea la cursurile online de specializare, organizate de Departamentul pentru învățământ distribuit
avansat la distanță (DIDAD), din cadrul Universității Naționale de Apărare "Carol I", presupune
parcurgerea următoarelor etape:
1. Accesarea platformei educaționale ILIAS, la adresa https://lms.adlunap.ro;
2. Crearea contului personal pe platforma ILIAS, pentru cei care nu au deja unul (se apasă pe linkul
„New Account Registration”);
3. Autentificarea pe platforma ILIAS;
4. Selectarea cursului online la care se dorește înscrierea;
5. Trimiterea unei cereri de înscriere, pentru cursul online selectat, către administratorul cursului
(din meniul „Actions”, corespunzător cursului ales, alegeți comanda „Join” şi apoi “Send”);
6. Descărcarea și completarea formularului EXCEL de înscriere, disponibil pentru fiecare curs in
parte, pe website-ul DIDAD, in secțiunea cursurilor online (https://adlunap.ro);
7. Trimiterea formularului de la punctul anterior la adresa de e-mail cursuri.adl@adlunap.ro;
8. Trimiterea copiei raportului personal al cursantului cu aprobarea comandantului instituției privind
înscrierea și participarea la cursul online respectiv.
Participarea la curs se face fără susținerea unui examen de admitere, repartizarea in
serii fiind realizata in ordinea datei de trimitere a formularului de înscriere, in limita numărului
de locuri aprobate.
În plus, doar pentru personalul MApN, este necesară aprobarea comandantului unității pe
raportul personal privind participarea la cursurile online.
Cu 45 de zile înainte de începerea cursului, responsabilul de curs trimite un e-mail cursanților
înscriși in serie, prin care sunt solicitate documentele pentru înmatriculare. Acestea trebuie sa ajungă
la Departamentul pentru învățământ distribuit avansat la distanța cu cel puțin 15 zile înainte de
începerea fiecărui curs. Persoanele ale căror documente nu au ajuns în termenul menționat anterior,
vor fi automat înlocuite cu următoarele persoane din lista de așteptare. Pașii necesari şi detalii
suplimentare cu privire la înscriere se găsesc la adresa https://adlunap.ro
II. PLANIFICAREA SERIILOR
Nr.crt

Curs

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Cursul online, de nivel
“Introduction to Nato”
Cursul online, de nivel
„Conflict Management and Negotiation”
Cursul online, de nivel
„Common Security and Defence Policy”
Cursul online, de nivel
„Law of armed conflict”
Curs pentru personalul recrutor

Seria

Perioada de
desfăşurare

32
33
34
23
24
18
19
21
22
1
2

15.10 – 07.12.2018
14.01 – 08.03.2019
13.05 – 05.07.2019
15.10 – 07.12.2018
13.05 – 05.07.2019
15.10 – 07.12.2018
14.01 – 08.03.2019
21.01 – 01.03.2019
20.05 – 28.06.2019
05.11 – 14.12.2018
21.01 – 01.03.2019

Observa(ii

