
Dodawanie uczestników (studentów)

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

(2) 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.



(3) W kolumnie po lewej stronie odszukujemy kurs, do którego będziemy dodawać uczestników.

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.

(4) W kolumnie po lewej stronie odszukujemy i klikamy w zakładkę Uczestnicy.
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(5) Zostaniemy przeniesieni na stronę uczestników naszego kursu. Przede wszystkim zobaczymy listę wszystkich zapisanych
użytkowników.  

(6) Mamy do wyboru DWIE OPCJE dodawania użytkowników: NA PODSTAWIE HASŁA/KLUCZA lub RĘCZNIE (pojedynczo) 

a. DODAWANIE NA PODSTAWIE HASŁA/KLUCZA

• Żeby dodać uczestników  NA PODSTAWIE HASŁA/KLUCZA należy kliknąć w  trybik i kliknąć w  Metoda
zapisów.
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• Zostaniemy  przeniesieni  do  ekranu  z  listą  wszystkich  metod  zapisu,  które  są  AKTUALNIE
wykorzystywane  w  naszym  kursie.  Możemy  tutaj  daną  metodę  usunąć  (X),  wyłączyć  (Y)  lub
modyfikować (Z). 

 Domyślnie kurs będzie również dostępny dla użytkowników zalogowanych jako gość (nazwa metody – 
Dostęp dla gości). Taki dostęp możemy wyłączyć lub usunąć (klikając odpowiednie przyciski – patrz 
powyżej), jeśli  chcemy aby kurs był dostępny TYLKO dla zapisanych użytkowników.

• Żeby dodać nową metodę (w naszym przypadku zapisywanie NA PODSTAWIE HASŁA/KLUCZA) klikamy
przycisk Wybierz... i wybieramy Zapisywanie samodzielne.
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◦ Zostaniemy przeniesieni na stronę ustawień metody zapisywania. 

Ustawienia metody:

A) Własna nazwa metody zapisu – umożliwia nam łatwe rozpoznawanie danej metody na liście
wszystkich metod

B) Zezwól na samodzielną rejestrację – zostawiamy jako TAK

C) Zezwól na nowe zapisy – zostawiamy jako TAK

D) KLUCZ  DOSTĘPU  –  TUTAJ  USTAWIAMY  HASŁO/KLUCZ,  KTÓRY  UMOŻLIWI  UŻYTKOWNIKOM
(STUDENTOM) ZAPISANIE SIĘ NA NASZ KURS

E) Użyj grupowych kluczy dostępu do kursu – zostawiamy jako NIE, chyba, że podzielimy studentów
na grupy wewnątrz naszego kursu

F) Domyślnie przydzielana rola – zostawiamy jako STUDENT 

G) Okres uczestnictwa – najczęściej zostawiamy jako WYŁĄCZONY,

JEŚLI ustawimy okres uczestnictwa po tym czasie uczestnicy zostaną z kursu wypisani

H) Poinformuj  o  wygasającym  dostępie  do  kursu –  to  ustawienie  określa  czy  zostanie  wysłana
informacja o wygasaniu dostępu do kursu

I) Próg zawiadomienia – z jakim wyprzedzeniem zostanie wysłana informacja

J) Data początkowa – JEŚLI ustawiona użytkownicy mogą się zapisać tylko od tej daty

K) Data końcowa – JEŚLI ustawiona użytkownicy mogą się zapisać tylko od tej daty 

L) Wypisz  nieaktywne  osoby  z  kursu  po –  parametr  określający  po  jakim  czasie  BRAKU
AKTYWNOŚCI student zostaje wypisany z kursu (domyślnie – nigdy)
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M) Maksymalna ilość zapisanych użytkowników – określa maksymalną liczbę użytkowników, którzy
mogą się zapisać samodzielnie (0 = brak limitu)

N) Wysyłaj mail z powitaniem do nowych uczestników kursu – uczestnik, który się zapisuje otrzyma
maila prywatnego z potwierdzeniem

O) Niestandardowa wiadomość powitalna – możemy dodać tekst wiadomości powitalnej

◦ Po ustawieniu wszystkich opcji klikamy Zapisz zmiany i metoda zostaje zapisana.
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b. DODAWANIE RĘCZNE (POJEDYNCZO)

• Żeby dodać uczestników RĘCZNIE należy kliknąć w trybik i kliknąć w Zapisani użytkownicy.

• Następnie klikamy przycisk Zapisz użytkowników.
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• Pojawi nam się okno z listą wszystkich zapisanych użytkowników platformy. Żeby wyszukać konkretnego
użytkownika należy w okno wyszukiwania  wpisać konkretne dane tj.  nazwisko lub  adres mailowy.  Po
zidentyfikowaniu  danego  użytkownika  należy  kliknąć  przycisk  zapisz w  calu  zapisania  go  do  naszego
kursu. Po dokonaniu zapisów klikamy Zakończ zapisy użytkowników aby zamknąć okno.
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