StudentHelp
dedicated download server

Despre StudentHelp
Acesta este un proiect independent menit să ofere informații și ajutor studenților de la SocioUmane. Vă puteți conecta la rețeaua WiFi a serverului și deschide orice browser web pentru a
accesa pagina web StudentHelp. Internetul nu va fucționa prin această rețea iar pentru a-l acces va fi
nevoie să vă deconectați de la StudentHelp după ce ați downloadat materiale și să vă reconectați la
o rețea WiFi a facultății.

Ce găsiți aici

Serverul vă oferă cărți de specialitate, studii în format PDF care să vă fie de folos la alcătuirea
referatelor și a lucrărilor de licență, disertație și doctorat, tutoriale video SPSS/R și studii de caz în
format video cu subtitrări și explicații în limba română. Tot aici veți găsi în curând suporturi de
curs pentru fiecare din specializările voastre, baze de date SPSS, teste psihologice cu licență
gratuită pe care să le puteți aplica atunci când realizați o cercetare. Chiar și documentare.

Cum accesez StudentHelp?
Accesarea serverului se poate face de pe orice sistem de operare (Windows OS X, Linux, Android,
iOS) și orice browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera și altele). Îl puteți accesa
folosind telefonul mobil, tableta sau laptopul. Nu necesită parolă de logare.

Software și fișiere
Întreg software-ul de pe server a fost scanat și nu
prezintă viruși ori programe malițioase. În mare este

compatibil cu Windows 10 pe 64 de biți și alte versiuni Windows anterioare care rulează pe
procesoare pe 64 biți.
Majoritatea fișierelor sunt în format PDF și veți avea nevoie de un software capabil să deschidă
fișiere PDF pentru a le putea deschide. Una din ultimele versiuni Adobe Acrobat Reader este
disponibilă în secțiunea Software a fiecărei specializări. Fișierele de tip EPUB sau MOBI reprezintă
cărți în format electronic ce pot fi citite pe un eReader, pe smartphone sau o tabletă. Pe Android și
iOS puteți folosi software-ul gratuit Kindle al celor de la Amazon pentru a le deschide (îl găsiți în
Google Play, respectiv Apple Store). În caz că doriți să le citiți pe laptop găsiți Kindle pentru
Windows în secțiunea Software de pe server.
Fișierele Word, Excel, PowerPoint (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) le puteți deschide cu
Microsoft Office sau LibreOffice.
Cele SAV, CSV și alte formate de baze de date cu
SPSS, PSPP, JASP sau Jamovi. Cum SPSS este
software comercial și nu-l putem pune pe server va
trebui să folosiți una din alternativele gratuite ale
acestuia.
Tutorialele video, documentarele și studiile de caz
sunt în formate video diferite: MP4, MKV, AVI,
MPG. Toate pot fi deschise cu VLC Media Player
pe care-l puteți downloada și instala de pe server
din secțiunea Software. Fișierele video va trebui
să le downloadați și să le vizualizați pe smartphone, tabletă sau laptopul personal și să nu le rulați
direct de pe server prin WiFi, pentru a face economie de resurse și bandă. În caz că rulați fișierele
video direct de pe server și ceilalți studenți vor întâmpina dificultăți în accesarea lui, log-urile de pe
server vor fi analizate iar dispozitivul pe care l-ați folosit pentru a le vizualiza va fi restricționat
definitiv de la a mai accesa aceste resurse.

Suporturi de curs
Suporturile de curs se pot trimite la adresa psiholog@coloja.com
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Proiectul StudentHelp este pus gratuit la dispoziția studenților
și cadrelor didactice care activează în
Facultatea de Științe Socio-Umane
a Universității Oradea

Pentru întrebări și sugestii vă rog un email la psiholog@coloja.com

