Справочник за организацията на достъпа до
информационните ресурси на онлайн системата за
дистанционно обучение на ВУЗФ
Настоящето ръководство за ползване на онлайн системата ВУЗФ има за цел улеснението на
студентите за достъп до учебните материали и ресурси за самоподготовка, както и да им предостави
повече ясното относно функционалността и навигацията из системата.

1. Вход в системата
За да достъпите онлайн системата на ВУЗФ за дистанционно обучение (Moodle) трябва да влезнете
в системата чрез желан от вас интернет браузер през компютър или мобилно устройство на адрес
moodle.vuzf.bg където ще ви бъде искано потребителско име и парола (тях ще получите в
индивидуален имейл от учебен отдел в началото на вашето следване).

1. Натиснете
(Log in)

2. Въведете потребител и
парола

3. Натиснете Log In
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След успешно влизане ще ви бъде показана началната страница, която ще бъде описана в
следващата точка.

2. Навигация из начална страница
След като успешно влезнете в системата Moodle ще попаднете на начална страница (или така
нареченото „Моето Табло“). Тук може бързо да видите, кои дисциплини сте отваряли последно както
и да прегледате всички дисциплини, до които имате достъп. Можете да видите, кои други потребители
са в системата в момента, да прегледате календара си както и предстоящи събития. От падащото меню
може да достъпите други страница като вашия календар и лични файлове. За да достъпите дадена
дисциплина просто натиснете върху нея. Навигацията из дисциплините е описана с точка 4.
В модула за преглед на курсове може да филтрирате по вид курс (в ход, бъдещи, минали и др.),
както и да сортирате по име на курс или последно отваряни. Последно имате опция да виждате
дисциплините като плочки, списък или резюмета. Може и да персонализирате подредбата на
различните модули от бутон „Персонализиране на тази страница“ след, което може да местите и
пренареждате модулите.

Модул: последно
отваряни курсове.

Филтри.
Филтри
Модул: Предстоящи
дейности.
Модул: Преглед на
курсовете.
Модул: Онлайн
потребители.
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Падащо меню за лесна
навигация

Модул: Календар.

Модул: Предстоящи
събития.

3. Меню календар

От падащото меню за навигация можете да достъпите вашия академичен календар където може да
прегледате предстоящите събития и/или задания за даден месец както и да добавяте нови ваши събития
с детайлно описание и времеви диапазони. Това е един прекрасен инструмент за управление на вашето
време и задачи като студент.

Добавяне на ново
събитие.

Модул: Календар

Активно събитие.
Натиснете за повече
детайли.

Като добавяте ново събитие във вашия календар имате опции да добавяте дата, детайлно
описание, да прикачите файл, да упоменете локация на събитието, да заложите времетраене както и да
направите повтарящо се събитие.
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Добавяне на ново
събитие включва:
- заглавие
- дата и час
- описание
- локация
- времетраене
- повторяемост

4. Начална страница на дадена дисциплина
От началната страница или от падащото меню можете да достъпите активни дисциплини, до които
имате достъп. Всички дисциплини следват единна структура и имат еднакви елементи за по-лесна
навигация на студентите (бележка: може да има повече или по-малко информация или секции според
естеството на дадена дисциплина).

Бърза навигация
Име на дисциплината
Описание на
дисциплината

Учебна програма

Изисквания

Като стандарт това, което може да откриете за дадена дисциплина от начална и страница е:
- Описание на курса
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-

Учебната програма
Изисквания към студентите
Учебни материали и ресурси подредени по теми или седмици според учебната програма
Текущ контрол (под формата на тестове, доклади, презентации и др.)
Краен изпит
Препоръчителна и допълнителна литература
Секция други (допълнителни ресурси, линкове, съобщения, дискусии и др.)

От лявото меню имате бутони за бърз достъп до всички горе описани елементи както и до другите
дисциплини, за които имате достъп. Също така имате достъп до меню участници и оценки, които ще
бъдат описани с следващите точки.

Учебни материали и
ресурси

Текущ контрол
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Препоръчителна и
допълнителна
литература

Други ресурси,
съобщения и т.н.

За повече информация относно страницата на всяка дисциплина, нейните елементите и начина, по
който най-добре да се подготвите за дисциплината може да попитате преподавателя.

5. Меню участници в дадена дисциплина
От лявото меню може да изберете опция „Участници“, което ще ви отвори списък с всички участващи
студенти във вашата дисциплина както и преподавателя/ите. Това е полезно тъй като може да
разгледате профила на всеки както и да добавяте хора във вашите предпочитани контакти. Също така
имате опция от личния профил на всеки участник да пищете лично съобщение. Това е добра
алтернатива за комуникация ако нямате достъп то телефона или имейла на даден човек.

Меню: Участници

Филтър по име и
фамилия

Натиснете върху име за да
видите профила на участника.
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Бърз бутон за
съобщение към
избрания човек.
Профил на
потребител/
ученик/
преподавател
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6. Меню оценки
От навигационното меню имате бутон Оценки, който ви отваря модул с обобщена информация за
вашите текущи оценки по дисциплините ви, както и опция за детайлна разбивка на оценката ви по
дадения предмет.

Меню Оценки

Обобщен отчет на
всички дисциплини

Потребителки
отчет за дадена
дисциплина
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7. Предаване на курсова работа
Всяка дисциплина може да има различни изисквания към вас, но най-често срещано е употребата
на задания. Те биват намирани под секция „Текущ Контрол“ както бе показано и в точка 4. Към всяко
задание ще имате описание или прикачен файл с описание за очакваната от вас работа. Текущия
контрол може да има краен срок и той излиза в описанието на заданието. За да прикачите вашата
работа първо трябва да изберете заданието и след това от както е видно от долните екрани да натиснете
бутон „Добавяне на изпълнение“, и в появилия се екран да прикачите вашата работа.

Описание на
заданието.

Бърз
бутон за
текущ
контрол.

Бутон за
добавяне на
заданието.

1. Добавете вашият
файл тук.

2. Запазете
работата си тук.
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За допълнителни въпроси относно функционирането на системата за дистанционно обучение може да
се обръщате към Учебен отдел както и към Центъра за дистанционно обучение както и на имейл
moodle@vuzf.bg
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