
Tutorial utilizare platforma rezidentiat.com 

 

 

 Inregistrarea contului pe platforma 

- completarea cu datele dumneavoastra de identificare 

 

- dupa inscriere veti primi in inbox un email de activare inscriere (va rugam sa verificati si sectiunea 

SPAM a adresei dumneavoastra de email) 

 Utilizarea modulului PLATI :  

Pentru accesarea resurselor din platforma este nevoie sa activati unul din urmatoarele planuri: 

     -       Planuri de puncte in functie de necesitatile dumneavoastra (basic, mediu, extra).  

Punctele se pot folosi pentru evaluare (10-30 puncte pentru fiecare test de 10-30 intrebari), simulare 

(100 puncte),  pentru libraria de flash-carduri (5 puncte pentru fiecare modul de flash-carduri) si pentru 

lectii video (5-10 puncte in functie de lectia selectata). Dupa achizitia Flash-cardurilor si a lectiilor video 

ele pot fi folosite nelimitat 1 an de zile. 



  -      Planul Premium este planul care ofera acces la toate resursele platformei, fara alte costuri. Exista 

anumite restrictii in ceea ce priveste numarul de teste realizate in 24 de ore (maxim 15 teste), se pot 

activa 5 module de flash-carduri si 5 lectii video. In aceasta plan se activeaza si functia de Recapitulare 

capitol (devine activa dupa 1 iulie) unde puteti accesa toate intrebarile esentiale ale acelui capitol. 

  -       Cod promotional in cartea de Sinopsis, pagina 2 gasiti un cod unic de carte pe care il puteti activa 

si veti beneficia de 100 puncte. 

 

 

 Plata planurilor pe platforma: 

- plata prin serviciul securizat euplatesc.ro se face automat, iar planul achizitionat devine activ imediat 

- plata prin ordin de plata, se face manual dupa ce primim notificarea de la banca Transilvania (unde 

este activ contul nostru bancar) ca plata a fost efectuata, iar planul devine activ prin aprobare manuala 

in 2-3 zile de la realizarea platii bancare. 

 

 Utilizarea modulului de testare :  

Este modul cel mai important al platformei si este compus din alte 3 module: 



-   Genereaza test unde aveti posibilitatea de a vă testa 1,2 sau 3 capitole din tematica de rezidentiat in 

acelasi timp. Testul are 10 intrebari (daca alegeti un singur capitol) sau 30 intrebari (daca alegeti 3 

capitole), iar structura este compusa din 2 intrebari cu un singur raspuns (identificate cu *) si 8 intrebari 

cu raspuns multiplu. Rezultatele si raspunsurile detaliate le regasiti in sectiunea Rapoarte. Fiecare test 

se poate personilza si se poare repeta o singura data fara alte costuri (pentru optiunea planurilor cu 

puncte) 

-   Genereaza simulare este activa incepand din august cu teste de simulare din anii trecuti si se vor 

activa 4 simulari a cate 200 de intrebari grila noi (cate o simulare in fiecare saptamana incepand cu a 

doua jumatate a lunii octombrie pana la examenul de rezidentiat). Tot aici se vor regasi si 2 recapitulari 

(una din Kumar si cealalta din Ganti impreuna cu Lawrence). Rezultatele si raspunsurile detaliate le 

regasiti in sectiunea Rapoarte,  intr-un mod diferit fata de celelalte teste. 

-    Recapitulare capitol este activa doar pentru planul Premium si se poate realiza din luna iulie pana la 

examenul de rezidentiat. 

*un test intrerupt se poate continua din sectiunea Rapoarte in maxim 24 ore. 

 

 Utilizarea modului de invatare prin flash-carduri :  

-    In prima sectiune a modului aveti libraria de flashcarduri a platformei de unde puteti alege sa 

achizitionati/activati flash-cardurile dorite 



-  dupa achizitie/activare pachetul de flash-carduri va putea fi folosit in sectiunea Flash-cadurile mele  si 

poate fi folosit nelimitat un an de la achizitia/activarea lui. 

 

 

 Utilizarea modulului cazuri clinice :  

Functioneaza la fel ca modulul evaluare – genereaza test, se poate realiza test cu 10 intrebari doar la 

capitolele active din modul 

 Utilizarea modulului video :  

-    In prima sectiune a modului aveti libraria de lectii video a platformei de unde puteti alege sa 

achizitionati/activati lectia dorita 

-  dupa achizitie/activare videoul va putea fi folosit in sectiunea Video-urile mele si poate fi folosit 

nelimitat un an de la achizitia/activarea lui. 



 

 Utilizarea modulului Rapoarte :  

-   sunt toate punctajele la testele, simularile, recapitularile sustinute de dumneavoastra 

-   puteti vedea raspunsurile corecte si explicatii detaliate 

-   puteti raporta eventualele intrebari gresite 

-   exemplu de raport recapitulare si test capitol: 

 



-    exemplu de raport simulare examen (pentru detaliile intrebarii accesati numarul acesteia): 

 

 

 Utilizarea modulului contul meu :  

-  sunt toate tranzactiile realizate de dumneavoastra: achizitii de planuri, teste realizate, datele 

dumneavoastra de identificare etc  

 

 

 



 

 

 

 

 


