
Poradnik dotyczący zakładania hasła do przedmiotu prowadzonego 

 na platformie e-learningowej 

Każdy przedmiot który jest realizowany na platformie e-learnigowej GWSH zakładany jest przez 

administratorów  platformy. Każdy z nauczycieli akademickich którego przedmiot ma byd 

realizowany za pomocą platformy nauczania zdalnego ma generowany przedmiot i ma do niego 

ustawiony pełny dostęp  z wszystkimi prawami tak jak to było przedstawiane i wyjaśniane na  

szkoleniu przed podjęciem zajęd  na platformie e-learningowej. Decyzja czy dany przedmiot jest 

objęty nauczaniem za pomocą platformy e-learningowej należy  działu  planowania. Do każdego 

prowadzonego w ten sposób przedmiotu prowadzący  musi  wprowadzid hasło dostępu i 

poinformowad o tym właściwą grupę studentów. 

Aby wprowadzid hasło dostępu umożliwiające zapisanie studentów na dany przedmiot należy: 

1. Zalogowad się na platformę za pomocą swojego loginu  i hasła. 

2. Kliknąd i otworzyć przedmiot do którego chcemy wprowadzid hasło. Cała  procedura 

wprowadzania hasła działa kontekstowo czyli zmiany wprowadzamy tylko do wybranego  

przedmiotu i jeżeli mamy kilka przedmiotów hasło należy wprowadzad do każdego 

przedmiotu niezależnie. Po kliknięciu i otworzeniu wybranego przedmiotu widok będzie 

podobny do poniższego  w naszym przykładzie wprowadzone są już  materiały do 

przedmiotu. 

 

 



3. W lewym pasku menu klikamy na polecenie Użytkownicy (1) następnie na  

Metoda zapisów  (2) po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na Metoda zapisów z prawej 

strony  paska menu pojawi się okno Metoda zapisów (3) jak na ilustracji poniżej: 

 
 

4. W oknie Metoda zapisów ostania opcja na dole to Rejestracja samodzielna (student) obok 

której widzimy rożne opcje – my klikamy na ikonę  edycji   oznaczoną na rysunku 

jako (4). 

5. Po kliknięciu na ikonę  edycji (4) otworzy się nowe okno do wprowadzania hasła o nazwie 

Rejestracja samodzielna . Musimy  teraz kliknąd na przycisk (strzałkę) obok opcji Zezwól na 

samodzielną rejestrację i zmienid ustawienia tego pola na Tak (5). Następnie w okienku obok 

opcji Enrolment key wprowadzamy hasło podane dla studentów. Oznaczone to jest na 

rysunku jako (6).  Możemy tez kliknąd  na opcję odkryj po prawej stronie okienka z hasłem 

aby osłonid hasło i skontrolowad nasz wpis  aby uniknąd ewentualnych pomyłek np. kropek, 

spacji, wielkości liter itp. Hasło powinno mied co najmniej 6 znaków i dobrze gdyby miało co 

najmniej jedną małą, jedną dużą literę  i jedną cyfrę.   Uprawienia jakie uzyska każdy logujący 

się powinny byd automatycznie ustawione jako student co pokazuje odnośnik (7). W celu 

zapisania zmian musimy koniecznie kliknąd na przycisk Zapisz zmiany w dolnej części okna 

zaznaczony jako (8).  Kolejne kroki przedstawione są na rysunku poniżej. 



 

Jeżeli wszystko wykonamy poprawnie obok nazwy naszego przedmiotu pojawi się  ikona 

jest to informacja że student może zapisad  się za pomocą hasła na nasz kurs i korzystad z 

niego bez ograniczeo chyba ze wprowadzimy ograniczenia czasowe  czego lepiej nie 

definiowad. 


