Упутство за коришћење портала за
е-Учење (MOODLE)
За приступ сервису за даљинско учење, Μoodle, потребно је посетити интернет страницу Факултета
www.mfkv.kg.ac.rs. На порталу Факултета, у менију Студентски сервис, потребно је одабрати мени Портал за еучење.

Избором овог менија приступамо страници сервиса. Следећи корак је пријава на сервис. Страници за пријаву
на сервис приступамо кликом на линк Пријава који се налази у десном горњем углу.
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Након тога нам се отвара страница у оквиру које се очекује од студента да унесе корисничко име и лозинку. Ове
податке студенти добијају на почетку школовања, или евентуално посетом ИТ служби. Корисничко име је исто
као и за приступ сервису е-Студент.
Корисничко име се састоји од иницијала презимена и имена, почетног слова студијског програма и
троцифреног броја индекса.
Пример: Студенткиња основних студија на студијском програму Машинско инжењерство Ђурђа Петровић,
број индекса М-99/13 (година уписа 2013.) приступа сервису са корисничким именом: pdm09913

Код прве, иницијалне пријаве на систем, од студента се тражи да генеричку лозинку замени са њему познатом
лозинком.
Након исправне пријаве на систем, појављује се страница у којој су приказани курсеви које студент похађа
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Поруке које наставници и остали учесници на курсу размењују можете да погледате кликом на линк Поруке у
оквиру стаке Messages. Овај линк се налази само на почетној страници сервиса Μοodle.

Страници курса приступате кликом на назив курса и прелазите на страницу изабраног курса
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У случају да студент жели да промени одређене податке на свом профилу, промени лозинку, притупа страници
са профилом тако што кликне на линк у десном горњем углу где пише име студента.

Након тога се отвара страница са подацима о студенту и потребно је кликнути на Уреди профил за евентуалне
измене.
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Страница са на којој се врше измене изгледа овако, а промена лозинке се врши кликом на опцију у оквиру
ставке Нова лозинка.
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