
Ustawienia kursu

A. W przeglądarce wpisujemy adres: elf2.pk.edu.pl lub elf3.pk.edu.pl, a następnie klikamy w Zaloguj się (prawy, górny
róg).

B. Logujemy się do platformy e-learningowej.

Nazwa użytkownika (najczęściej nazwisko lub imię+nazwisko lub pierwsza litera imienia+nazwisko - jak w adresie 
e-mailowym) została ustawiona przez Państwa w momencie wypełniania formularza z wnioskiem o utworzenie
konta na platformie e-learningowej.



C. W kolumnie po lewej stronie odszukujemy kurs, którego ustawienia chcemy zmienić. 

Jeśli tej kolumny nie ma, to klikamy w ikonkę zaznaczoną fioletową strzałką. Ikonka ta służy do zwijania i 
rozwijania tej kolumny, ma to duże znaczenie, gdy z platformy korzystamy na urządzeniach mobilnych o małym 
ekranie.

D. Pierwszy widok na nowy kurs w układzie tygodniowym.



E. Nad głównym menu po prawej stronie, szukamy trybika. Klikamy w niego, co otwiera nam dodatkowe menu, a w 
nim opcje Edytuj ustawienia, którą klikamy.

F. Ustawienia ogólne i opis:

 Tutaj możemy zmienić pełną i/lub krótką nazwę kursu, jeżeli te, które użyliśmy przy zamawianiu kursu, 
przestały nam się podobać.

 Kategorii kursu zmienić nie możemy

 Kolejna opcja: Widoczny ustawiona jest domyślnie na „pokaż”. Oznacza to, że kurs jest widoczny w 
katalogu kursów. Jeżeli zmienimy ją na „ukryj” studenci nie będą mogli go odnaleźć. Robimy to, 
przykładowo wtedy, gdy przestajemy prowadzić dany przedmiot, ale jest szansa, że będziemy to robić w 
przyszłości

 Możemy też ustawić datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu, ale nie jest to konieczne. Data 
rozpoczęcia kursu domyślnie ustawiona jest na dzień utworzenia kursu przez administratora. Wpisaną 
datę zakończenia kursu możemy ignorować dopóki jej nie uaktywnimy przyciskiem „włącz”.

 Jeżeli nie zrobiliśmy tego podczas zamawiania kursu, to teraz możemy napisać krótkie (lub długie) 
podsumowanie kursu. Ewentualnie dołączyć plik.
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G. Kolejne podpunkty Format kursu i Wygląd są w zasadzie czysto estetyczne. Wszystkie ustawienia można zmienić w 
trakcie trwania kursu!

 Format tematyczny, tygodniowy itp.

 Liczbę sekcji można zmienić też później, gdy zmieni się nasza wizja kursu.

 Ukryte sekcje (np. te w trakcie przygotowywania) możemy ukryć totalnie, studenci nie będą wiedzieli o 
ich istnieniu. Druga możliwość: wiedzą, że są ukryte sekcje, ale nie widzą ich zawartości.

 Układ kursu: moje sekcje są zawsze dość obszerne, więc wolę, żeby na jednej stronie wyświetlała się tylko
jedna sekcja (np. ciągi liczbowe) niż żeby strona była straszliwie długa

 Temat: Boost to ten temat, w którym widzicie kurs ze zdjęć. Z jednej strony to kwestia gustu i poczucia 
estetyki (dużego wyboru nie ma), z drugiej – ten temat najlepiej według mnie sprawdza się na 
urządzeniach mobilnych, a tak głównie „pracują” moi studenci i uczniowie.

 Język

 Wiadomości do pokazania: liczba wiadomości z forum aktualności, które będą pokazywać się w bocznym 
bloku. Ja nie lubię tłoku.

 Dziennik ocen ma sens, gdy jest widoczny dla studentów.



H. Grupy: 

 Tryb grup – kierunek Nanotechnologie jest malutki i nie ma podziału na grupy, więc na ELFie też ich nie 
będzie. W każdym innym przypadku lepiej tę opcję ustawić na: osobne grupy lub widoczne grupy. Proszę 
pamiętać o tym, że w przypadku każdej aktywności na kursie (test, głosowanie itp. ) można tę opcję 
ustawić osobno. To, co ustawimy tutaj, będzie wartością domyślną.
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