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WYTYCZNE DLA AUTORÓW KURSÓW NA NOWY WIRTUALNY KAMPUS UMCS 
 

 
Wirtualny Kampus UMCS przeznaczony jest do prowadzenia zajęć online lub uzupełniania formą elektroniczną 
zajęć tradycyjnych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów na UMCS. Zapraszamy wszystkich 
nauczycieli akademickich do korzystania z możliwości platformy. 
 
 
TWORZENIE KURSU 
 
Na platformę Wirtualny Kampus UMCS (www.kampus.umcs.pl) logujemy się korzystając z danych do logowania 
do systemu USOS. 
 
Aby utworzyć kurs na platformie należy mieć uprawnienia Autora kursu. 
 
W tym momencie każdy nauczyciel który korzystał ze starego Kampusu na nowym Kampusie ma 
automatycznie nadane uprawnienia do tworzenie kursów/przedmiotów na platformie. 
 
Osoby, które takich uprawnień jeszcze nie mają mogą zgłaszać mailową prośbę na adres: kampus@umcs.pl 
W mailu należy podać swoje imię, nazwisko oraz informację o wydziale, na którym kurs będzie prowadzony. 
Administrator platformy nada uprawnienia oraz założy kategorię kursów dla nowego autora. 
Autor kursu swój kurs może stworzyć tylko w przypisanej dla siebie kategorii, która znajduje się w odpowiednim 
wydziale. 
 
 
WYTYCZNE DO TWORZENIA KURSU 

 
Dodając nowy kurs na Wirtualnym Kampusie prosimy o zachowanie następujących standardów jego opisu: 
 
Nazwa kursu (pełna nazwa):  
nazwa przedmiotu_kierunek_rok studiów_stopień studiów_rok akademicki_semestr (lato/zima) 
Przykład: Matematyka dla ekonomistów_zarządzanie_1 rok_1 stopień_2016/17_zima 
 
Krótka nazwa kursu: Nazwa przedmiotu lub akronim (jeśli nazwa jest długa) 
 
Podsumowanie kursu: 

Cel/krótki opis: 1-2 zdania podsumowania, czego kurs dotyczy 

Przykład:  
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z matematyki oraz zapoznanie studentów z podstawowymi 
pojęciami matematycznymi oraz metodami matematycznymi, mającymi zastosowanie w naukach 
ekonomicznych, a także udoskonalenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i rozwiązywania 
problemów matematycznych. 

 

Dla kogo?: informacje o grupie docelowej 

Przykład:  
Studenci 1 roku na kierunku: Zarządzanie 

Rok akademicki i semestr (zima/lato): np. 2016/17 zima 

Godziny i miejsce konsultacji (opcjonalnie): np. wtorki godz. 11.00-12.30, pokój nr 5 
 
 
  

http://www.kampus.umcs.pl/
mailto:kampus@umcs.pl
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ZARZĄDZANIE SWOIMI KURSAMI 
 
Każdy Autor kursu, w swojej kategorii ma założoną podkategorię „Archiwum”. Jest ona niewidoczna dla 
studentów i innych użytkowników platformy.  
Do archiwum prosimy przenosić wszystkie edycje kursów, które są już zakończone. 
W kategorii głównej powinny znajdować się tylko te kursy, które w danym semestrze są prowadzone. 
 
Aby pod nawą kursu wyświetlało się nawisko prowadzącego, nauczyciel w pierwszej kolejności powinien 
przypisać swoje konto do tego kursu z uprawnieniami „Prowadzącego”.  
Aby nadać uprawnienia prowadzacego należy odszukać w kursie panel „Administracja” opcja „Użytkownicy”  
pozycja: „Metody zapisu”.  
Nastęnie korzytając z opcji „Zapisywanie ręczne” przypisać prowadzącego do kursu odszukując w bazie danych 
swoje konto i przypisać rolę prowadzacego w kursie. 

 
Aby dodać/dopisać określone konto do kursu należy kliknąć w ikonkę „Zapisz użytkowników” (ludzik z plusem) i 
wyszukać użytkownika w oknie znajdującym się po prawej stronie, zaznaczyć go i dodać (zapisać) do kursu – 
użytkownik pojawi się w oknie po lewej stronie. 
Na tym poziomie należy określić rolę przypisywaną użytkownikowi  -– domyślnie ustawiona jest rola „Student”, 
dlatego należy ją zmienić na „Prowadzący”.  
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Nauczyciel po przypisaniu swojego konta z uprawnieniami „Prowadzącego”: 

 będzie widział kurs, którego jest autorem/prowadzącym w miejscu tzw. „Moje kursy”:  
 

 

  na liście „Uczestniczy” będzie widoczne nazwisko prowadzącego  przy zastosowaniu  filtrowania 

(według roli przypisanej w danym kursie): 

 

 pod nazwą przedmiotu będzie wyświetlało się nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: 

 

 

 

KONTAKT DO ADMINISTRATORA PLATFORMY WIRTUALNY KAMPUS 

 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z administratorem platformy: 
 
Adres e-mail: kampus@umcs.pl 
Nr telefonu: (81) 537 61 81 
 
Konsultacje stacjonarne: 

Biuro ds. Zdalnego Kształcenia 

ul. Weteranów 18,  

Budynek Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców 

Pokój nr 4, II piętro 
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