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Screenshot

 Sursa şi copyright imagini: http://crp0811.wordpress.com/



Ce îmi place la site?

 1. E pe wordpress.com - puteţi să îl păstraţi acolo fără 

nicio bătaie de cap şi la 30 de ani după absolvire; 

Foarte Ok; Uşor de întreţinut;

 2. Foarte mult conţinut;

 3. Conţinutul e actualizat;

 4. Îmi place că aveţi doar două coloane la blog, mi se 

pare foarte OK;

 5. Ca idee, e absolut fantastic ce faceţi; Mult mai bun 

ca un grup de discuţii;



Ce aş îmbunătăţi? – partea I

1. URL greu de reţinut:

http://crp0811.wordpress.com/

2. Titlul: "Copiii de la CRP - anul II, Comunicare şi 

Relaţii Publice" nu precizează universitatea şi judeţul;

3. În general Meta are puţin sens; Dacă ştii URL-ul de 

logare:

http://crp0811.wordpress.com/wp-admin/

nu e necesar să ai meta pe site;

4. Eu personal prefer ca în loc de blogroll

să fie o pagină dedicată;



Ce aş îmbunătăţi? – partea a II-a

5. Bannerele din dreapta sunt un pic cam mari;

6. V-ar fi utilă o posibilitate de împărţire a mesajelor, fie 

pe categorii, fie pe tag-uri;

7. Un pic amuzant să pot găsi notele studenţilor pe 

Internet;

8. Cred că v-ar fi utilă o interconectare cu Twitter

(WordPress permite asta mai nou), şi o abonare la blog 

prin email via Feedburner;

9. (nu ştiu, doar estimez) Faceţi export al bazei de date

periodic;

10. Puteţi avea pagini personale ale studenţilor;



Concluzii

 Felicitări pentru blog, e unul din cele mai 

frumoase lucruri pe care le-am văzut la o 

facultate pe partea de Internet;



Întrebări?

 Sursa foto: http://www.flickr.com/photos/desireedelgado/3199587450/

 Licenţă: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en

http://www.flickr.com/photos/desireedelgado/3199587450/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en
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