INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY E-LARNINGOWEJ
Szanowni Studenci aby w roku akademickim 2020/2021 w pełni korzystać z platformy
e-learningowej należy pobrać program Uczelni Korczaka na swój komputer. Ze względu
na to, że twórcy przeglądarek zrezygnowali z technologii flash, a właściwie to Adobe przestało wspierać tę
technologię, program ten jest jednym sposobem dostępu do każdego kontentu platformy e-learningowej
(niestety tylko w windows!).

1. Klikamy w poniższy link

https://warszawasp.wspkorczak.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=708&lang=pl
2. Otwiera się Instrukcja uzytkownika, należy kliknąć w obrazek, aby rozpocząć pobieranie programu

3. Pojawi się okienko, w którym klikamy – Zapisz plik

4. W kolejnym etapie może pojawić się kolejne okienko „System Windows ochronił ten komputer” proszę się
jednak nie obawiać, system jest bezpieczny, klikamy - Więcej informacji, a następnie Uruchom mimo to

5. Następnie wybieramy - Wypakuj

6. Pobrany plik pojawi się na naszym komputerze w zakładce pobrane, można z tego miejsca przenieść go na
pulpit komputera, aby mieć łatwy dostęp do niego.
Na pulpicie pojawi się wtedy poniższy plik.

7. W związku z tym, iż wskazany plik jest w postaci samorozpakowującego się archiwum zip, kliknij na niego,
aby go rozpakować- Wypakuj

8. Po wypakowaniu pojawią się nam nowe pliki, aby uruchomić platformę klikamy w poniższy:

9. Pojawi się okno logowania do platformy:
Studenci pierwszego roku używają danych:
W polu "Użytkownik" wpisujemy (tzw. małymi literami) pierwszą literę imienia i nazwisko (z polskimi znakami np.
ą, ę, ł itd.). W sytuacji, gdy użytkownik posiada więcej niż jedno imię i kilkuczłonowe nazwisko, wpisujemy
pierwszą literę imienia i pierwszy człon nazwiska.
Np.:
Julian Tuwim - jtuwim
Juliusz Adam Słowacki-Mickiewicz - jsłowacki
W polu "Hasło" wpisujemy numer albumu z tym, że jeżeli numer albumu jest pięciocyfrowy, należy przed nim
dodać liczbę "0"

Studenci wyższych roczników:
W polu "Użytkownik" wpisujemy numer Pesel
W polu "Hasło": takie samo jak w ubiegłym roku akademickim

10. Po zalogowaniu dostępna będzie lista przedmiotów dla danego studenta

