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Wirtualny Kampus UMCS 

Zapisywanie się studenta na wykład ogólnouniwersytecki 

 

Student, aby mógł uczestniczyć w wykładzie ogólnouniwersyteckim realizowanym w formule online na platformie 

Wirtualny Kampus UMCS, musi uzyskać dostęp do obszaru (kursu), w którym będzie odbywać się wykład.  

Student uzyskuje ten dostęp, korzystając z opcji „Zapisywanie samodzielne”. 

Opcja „Zapisywanie samodzielne” może funkcjonować w dwóch wariantach: 

1. Bez hasła (klucza dostępu) do kursu 

2. Z wymaganym hasłem (kluczem dostępu) do kursu 

 

1. OPCJA „ZAPISYWANIE SAMODZIELNE” BEZ HASŁA (KLUCZA DOSTĘPU) DO KURSU 

 

Gdy dostęp do obszaru wykładu jest otwarty (bez hasła/klucza dostępu), przy tytule wykładu znajduje się symbol: 

 

Postępowanie 

Należy: 

• Zalogować się na Wirtualny Kampus (https://kampus.umcs.pl/); dane do logowania jak do sytemu USOS 

• Kliknąć w kafelek „Wykłady ogólnouniwersyteckie” 

• Wybrać (kliknąć) tytuł wykładu dla aktualnego semestru i trybu studiów. 

Pojawi się komunikat o możliwości samodzielnego zapisania się do obszaru, w którym będzie odbywać się 

wykład. Należy wcisnąć przycisk „Zapisz mnie”. 

 

Student zostaje przekierowany do obszaru, w którym realizowany jest wykład. 

Konto studenta jest dołączane do listy uczestników wykładu. 

Po zapisaniu się na wykład ogólnouniwersytecki na Wirtualnym Kampusie student może korzystać ze ścieżki dostępu 

do kursu poprzez zakładkę „Moje kursy” na górze strony.  

 

https://www.umcs.pl/pl/biuro-ds-zdalnego-ksztalcenia,15490.htm
https://kampus.umcs.pl/
https://kampus.umcs.pl/
https://kampus.umcs.pl/
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2. OPCJA „ZAPISYWANIE SAMODZIELNE” Z WYMAGANYM HASŁEM (KLUCZEM) DOSTĘPU DO KURSU 

Hasło (klucz dostępu) do samodzielnego zapisania się do obszaru na Kampusie, w którym będzie odbywać się wykład, 
student otrzymuje (drogą mailową) od wykładowcy (pod warunkiem zarejestrowania się na wykład w systemie USOS). 
 

Gdy dostęp do wykładu jest ograniczony hasłem, przy tytule wykładu znajduje się symbol:  

 

Postępowanie 

Należy: 

• Zalogować się na Wirtualny Kampus (https://kampus.umcs.pl); dane do logowania jak do sytemu USOS 

• Kliknąć w kafelek „Wykłady ogólnouniwersyteckie” 

• Wybrać (kliknąć) tytuł wykładu dla aktualnego semestru i trybu studiów. 

Pojawi się komunikat o możliwości samodzielnego zapisania się do obszaru, w którym będzie odbywać się 

wykład.  W polu „Klucz dostępu” należy wpisać otrzymany od wykładowcy klucz/hasło i wcisnąć przycisk 

„Zapisz mnie”. 

 

Student zostaje przekierowany do obszaru, w którym realizowany jest wykład. 

Konto studenta jest dołączane do listy uczestników wykładu. 

UWAGA 
W sytuacji nieotrzymania hasła (klucza dostępu) do samodzielnego zapisania się do obszaru wykładu należy 
skontaktować się z wykładowcą prowadzącym wykład. 

 

Po zapisaniu się na wykład ogólnouniwersytecki na Wirtualnym Kampusie student może korzystać ze ścieżki dostępu 

do kursu poprzez zakładkę „Moje kursy” na górze strony. 

https://www.umcs.pl/pl/biuro-ds-zdalnego-ksztalcenia,15490.htm
https://kampus.umcs.pl/
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