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Настоящото Ръководство за употреба включва набор от функции, 

които позваляват добавяне, редактиране или изтриване на 

съдържание от системата за електронно обучение. 

1.Вход в системата  

Системата за електронно обучение се достъпва чрез следния 

линк за вход:  

• http://e-learn.uacg.bg/ 

Пред потребителя се визуализира следната страница : 

 

След зареждане на страницата, потребителят вижда 

първоначална информация на началната страница на 

системата. Тя съдържа информация за „Университет по 
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архитектура, строителство и геодезия”, календар, списък със 

специалностите и информация за самата система. 

Влизането в системата се извършва посредством 

потребителско име и парола за достъп. Бутонът за вход в 

системата се намира в дясната горна част на страницата и 

изглежда по следния начин:  

 

 

След натискане на бутона, страницата се презарежда и се 

визуализира страница, в която потребителят въвежда 

потребителско име и парола за достъп. 
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В случай на загуба/забравена парола или потребителско  име, 

е налице възможност за възстановяването им. Пред потребителя 

се визуализира следната страница:  

 

След въведеждане на потребителско име и парола се 

визуализира следната страница:  

 

2.Начална страница 
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Системата разполага с начална страница, на която са 

разположени набор от модули и функции, чрез които лесно 

може да се достъпва до всички данни или ресурси, които са 

най-често използвани. Също така може да се види списък със 

специалностите и дисциплините, по които се обучават 

студентите. Всеки администратор на системата има 

възможност да редактира компонентите на началната страница 

на системата така, че тя да бъде удобна за използване от 

потребителите. Заложените в системата модули, които се 

визуализират на началната страница са:  

• Календар със събития 

• Новини и форуми 

• Информация за университета 

• Навигационно меню 

• Настройки и редакция на профилни данни 

Пример :  
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3.Настройки на профил 

Всеки потребител има възможност да редактира информацията 

за себе си. Информацията, която се позволява да бъде 

редактирана от всеки потребител е следната :  

• Име и Фамилия 

• E-mail адрес 

• Телефон за контакт 

• Лично портфолио 

Останалата информация може да бъде редактирана след 

изпращане на заявка до администратор на системата или чрез 

инспектор „Учебен отдел“. Всеки администратор може да 
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редактира информацията за себе си и за всички останали 

потребителски акаунти в системата. 

3.1. Промяна на парола 

Всеки потребител, независимо от потребителския си статус 

може да променя паролата си. Промяната на парола се 

извършва чрез бутона „Смяна на парола” от страничното меню : 

 

 

 

4.Лични съобщения 

Тази част от системата служи, за комуникация между 

потребителите на системата чрез лични съобщения или чрез 

групови дискусии. 

 

5.Преглед на текущи задачи – всеки студент разполага с личен 

организатор, съдържащ информация за задълженията и 
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задачите му за даден семестър. Тази част от системата се 

визуализира по следния начин :  

 

Системата визуализира статусът на „Моята работа“ – в 

конкретния случай отговорът/решението на заданието не е 

изпратено, съответно – неоценено. Визуализиран е и крайният 

срок за предаване на работата. 

До тази част от системата се достъпва чрез бутон „Моята 

страница” от меню „Навигация” :  

 

6.Преглед на дисциплини 
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Всеки студент разполага с информация за изучаваните 

дисциплини. 

 

В тази част от системата всеки студент може да разглежда 

добавените от преподавателя дейности и учебен материал, 

предвиден за изучаване през съответния семестър.  

Всеки студент може да използва опция за тестове за 

самоподготовка и социална комуникация  с другите 

потребители в системата.  

6.1.Решаване на тестови въпроси 

Тази част от системата дава възможност на всеки студент да 

определи своите знания чрез тест за самоподготовка, който не 

се оценява, а цели проверка на знанията. 
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Тестовите въпроси могат да бъдат следните типове :  

• Възможен един отговор 

• Множество възможни отговори 

• Сравнение 

• Свободен отговор 

• Отговор с попълване на стойности 

Въвеждането на отговорите на въпросите завършва с избор на 

бутон „Продължи” и страницата се презарежда: 
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Приключванетона теста се извършва чрез бутон „Предаване на 

всичко и приключване”. В случай, че потребителят желае да 

продължи с решаването на теста, следва да се избере бутон 

„Връщане към изпълнението”. 

При завършване на теста се визуализира следното съобщение:  
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Предаването на решението на въпросите се извършва с бутон 

„Предаване на всичко и приключване” . 

На екрана се визуализира следваща страница, в която се 

извършва преглед на оценката и решението на въпросите 

(решението на потребителя и вярното решение).  
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Системата разполага с известия в реално време или известия, 

които да бъдат получавани на електронна поща, което позволява 

следенето на промени. 

Всеки студент може да работи със системата чрез мобилни 

устройства като телефон, смартфон, таблет и др. 

Всички потребители, използващи Apple и Android операционни 

системи със следните версии :  
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• iOS – мин. Версия 5.0 

• Android – мин. Версия 4.0.4 

могат свободно да използват системата с всичките й функции.  

 

 

 


