
POMOC MOODLE DLA PROWADZĄCYCH 
 

https://www.elearning.amu.edu.pl/owko/course/view.php?id=21 

 

Osoby z Wydziału Chemii nowe kursy mogą zamówić pisząc do Koordynatora WCh  

dr Małgorzaty Bartoszewicz (goskab@amu.edu.pl) podając nazwę przedmiotu z USOS (np. 

Podstawy chemii – Wykład), rok studiów (ewentualnie numer grupy) oraz podając 

prowadzącego. 

 

W celu skorzystania z pomocy i wszystkich przygotowanych materiałów niezbędne jest 

zalogowanie się:  

 
Logowanie: 

• Nazwa użytkownika: pełen adres e-mail UAM: 
o Pracownicy (z nazwą użytkownika jak w AMURap), np.: xyz123@amu.edu.pl 

• Hasło: hasło USOSWeb / AMURap 

WAŻNE: Po pierwszym zalogowaniu, zasoby Pomocy Moodle przeznaczone dla Pracowników 
wymagają ok. 10 minut czasu na odblokowanie dostępu. 

 

PRZYGOTOWANE MATERIAŁY: 

1. Zakładanie kursu 

• Jak założyć nowy kurs?  
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• Jak przenieść KOMPLETNĄ zawartość starego kursu do nowego?  
• Jak zaimportować WYBRANE elementy z jednego kursu do drugiego?  

  2. Układ i wygląd kursu 

• Podstawowe informacje o układzie / wyglądzie kursu  
• Podstawowe informacje o Dziennku ocen   

  3. Uczestnicy kursu Moodle 

• Jak zapisywać studentów na kurs Moodle?  
• Jak włączyć w kursie zapisywanie samodzielne z kluczem dostępu 
• Jak dodać kolejnego prowadzącego w kursie?  

  4. Wybrane aktywności i zasoby kursu 

• Forum aktualności (Ogłoszenia) vs Forum dyskusyjne w kursie  
• Duplikowanie quizów - uwagi  
• QUIZ: Tworzenie pytania zagnieżdzonego z lukami (Cloze)  

 

DODATKOWO ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z FORUM: 

Pomoc dostępna jest w 2 kategoriach:  

• dotyczących kwestii technicznych. Na tym forum można zgłaszać i dyskutować sprawy 

związane z techniczną obsługą Moodle..  

https://www.elearning.amu.edu.pl/owko/mod/forum/view.php?id=577 
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• dotyczących kwestii związanych z wykorzystaniem Moodla w dydaktyce. Na tym forum 

można dyskutować z koordynatorami e-learningu, administratorami Moodle a także 

innymi zainteresowanymi użytkownikami Moodle. 

 

 

DODATKOWO: 
pilne indywidualne problemy można zgłaszać na adres: 

elearning@amu.edu.pl - zawsze z uniwersyteckiego adresu email i z dokładnym opisem sytuacji wraz 

linkami do właściwej platformy / zasobu.  

oraz do koordynatora Wydziału Chemii dr Małgorzata Bartoszewicz (goskab@amu.edu.pl) 

 


