
  

Term i Novo Översättning/förklaring 
Automatiskt avbrott Dacă ești inactiv și nu urmezi programul de studiu cursul incetează automat în Novo. 

Avbrutna kurser Cursurile pe care nu l-ai terminat sau pe care le-ai întrerupt înainte de termen. 

Bedömningsmatris Cerințe educaționale sub formă de tabel. 

Betygsskalan A - cel mai înalt calificativ E- suficient F- insuficient 

Centralt innehåll Conținutul cursului stabilit de centru educațional 

Flik Cursantul are șase ferestre: Pagina de start, cursurile mele, mesajele, documentele, cursuri sub formă electronică, relatii cu clienții 

Grundläggande behörighet Acele cursuri care sunt necesare pentru a putea frecventa facultatea în suedeză. 

Hermods support Ei îți răspund la întrebările legate de studii. 

Individuell studieplan Un document în Novo despre studii, scopul de studiu. 

Klicka Când folosești PC-ul click pe mouse pentru a selecta ceva pe ecran 

Kommande kurser Acele cursuri pe care le vei frecventa în viitor 

Kommentar Observațiile profesorului, comentariile despre lucrările predate. 

Kunskapskrav Cerințele Guvernului pentru diferite niveluri de calitate 

Kursbibliotek Cerințe de studiu, diferite nivele, culegere de linkuri, video files, teste legate de curs 

Kursforum Un loc unde poți discuta cu ceilalți cursanți, vânzări de cărti, etc. 

Logga in Trebuie să te loghezi în Novo cu adresa de mail și parolă pe pagină de start 

Lösenord 
Parolă cu un cod secret pentru a intra în Novo.Parola o literă mare și una mică, un număr și un simbol trebuie să conțină și să aibă 
minimum opt caractere. 

Manual till Novo Un document care îți aduce la cunoștiință diferite funcții în Novo. 

Meddelande Aici poți pune întrebări pentru restul utilizatorilor și primești un reminder sau un mesaj de la ceilalți utilizatori.Se aseamănă cu un e-mail. 

Mina uppgifter Informații depsre tine în Novo, exemplu: adresă, număr telefon 

Muntlig examination La sfârșitul cursului o să ai un examen printr-un apel video, condus de profesorul tău.După examen o să primești calificativul final. 

Projektspecifik information Aici adunăm informații despre cursurile tale. 



Pågående kurser Acele cursuri pe care le frecventezi momentan. 

Skicka in och avsluta Atunci când ai terminat o lucrare și vrei să-l trimiți profesorului, alege această opțiune. 

Slutförda kurser Acele cursuri pe care le-ai terminat și calificativele primite. 

Spara och gå till nästa Dacă dorești să salvezi lucrarea ca să o trimiți cuiva sau să revii asupra ei, alege acesta. 

Studieguide Ghidul educațional te învață cu ajutorul fotografiilor, textelor, linkurilor. 

Studieplan 
Planul tău educațional care marchează începutul și sfârșitul cursului și ferestre care te atenționează când trimiți lucrarea sau să efectuezi un 
test. 

Styrdokument Legi, ordonanțe, programe școlare și informații generale de la guvern despre regulamentul de funcționare a școlii. 

Testa dig själv Teste de autocorectare ale căror rezultate le cunoști numai tu. 

Uppdrag Lucrări datate pe care trebuie să le trimiți profesorului pentru evaluare în general sub formă audio file sau texte. 

Utvecklingsplan Planul de dezvoltare cuprinde condițiile educaționale. 

Vanliga frågor În fereastra serviciul clienți găsești răspunsurile la întrebările frecvente ale celorlalți cursanți de pe Novo. 

Webblärare Acel profesor care evaluază lucrările și conduce examenul oral. 

Återgå till uppdraget Alege această opțiune dacă dorești să continui lucrarea. 

   


