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1. Wprowadzenie 
Niniejsza instrukcja ma na celu przybliżyć wszystkim korzystającym z Uczelnianej 

Platformy Edukacyjnej (UPE) jej podstawowe funkcjonalności oraz objaśnić strukturę 

najważniejszych z punktu widzenia studenta/słuchacza obszarów. Nie zabraknie w niej 

także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, związane m.in. z kwestią 

logowania do UPE. Instrukcja składa się łącznie z 4 rozdziałów. 

 

 

1.1 Najczęstsze problemy użytkownika UPE 

 
• Zapomniane hasło do logowania 

Jednym z najpowszechniejszych problemów w związku z użytkowaniem UPE jest 

zapomnienie przez użytkownika hasła, potrzebnego do zalogowania. W przypadku 

takiej sytuacji, użytkownik ma możliwość własnoręcznego ustawienia nowego hasła. 

Aby tego dokonać, należy przejść do panelu logowania na UPE…  

 

 

i kliknąć opcję Zapomniałeś hasła? 
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Po wyborze opcji użytkownik ma dwie możliwości. Może poprosić o nowe hasło poprzez 

podanie aktualnej nazwy użytkownika lub wpisując w odpowiednim polu swój adres           

e-mail. Po wpisaniu informacji należy nacisnąć przycisk Wyszukaj. 

 

Następnie na adres e-mail przypisany do konta zostanie wysłana dokładna instrukcja,          

w jaki sposób ustawić nowe hasło do logowania. Jeśli nie możesz odnaleźć wiadomości             

z instrukcją na swojej skrzynce, sprawdź, czy nie trafiła do folderu SPAM. 

 

• Istniejący adres e-mail lub nazwa użytkownika przy zakładaniu 

konta 

Sytuacja, która może wystąpić przy wczesnym etapie korzystania z UPE, to istniejący  

w systemie adres e-mail bądź nazwa użytkownika, na które chcemy założyć nowe konto. 

UPE zakomunikuje użytkownikowi takie sytuacje poniższymi komunikatami: 
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Jak wskazują komunikaty, konto z podanym adresem i nazwą użytkownika istnieje już na 

UPE. Użytkownik może odzyskać dostęp do niego w identyczny sposób, jak w przypadku 

zapomnianego hasła, wykorzystując opcję Odzyskaj zapomnianą nazwę użytkownika lub 

hasło. 

 

• Zablokowanie konta 

Następny potencjalny problem to zablokowanie konta z powodu przekroczenia 

dozwolonej liczby prób logowania do systemu UPE, wynoszącej dokładnie pięć. 

Zablokowanie konta użytkownika może nastąpić także na skutek naruszania zapisów 

Regulaminu UPE. Jeśli konto zostanie zablokowane, konieczny jest kontakt z Obsługą 

Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. Dane do kontaktu znajdują się na górnym pasku,            

w zakładce Pomoc/UPE. 

 
 

UWAGA!  

Niezwykle istotne jest, aby użytkownik UPE potrafił rozróżnić, gdzie należy się zwracać                    

z konkretnym typem problemu. Na dane kontaktowe umieszczone w zakładce 

Pomoc/UPE kierujemy zapytania związane ściśle z samymi działaniami na UPE. 
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Funkcjonowanie UPE np. od strony serwerowej leży w gestii Działu IT Szkoły Wyższej 

Wymiaru Sprawiedliwości i to tam należy kierować zapytania oraz wątpliwości w tym 

temacie. Kontakt do Działu IT widnieje w zakładce Pomoc/Teams. Z kolei zapytania 

odnośnie USOS-a należy kierować do Obsługi Systemu Studenckiego – Pomoc/USOSweb. 

 

• Brak wiadomości z linkiem potwierdzającym konto 

Jeśli podczas zakładania nowego konta na UPE, wiadomość z niezbędnym linkiem 

potwierdzającym nie trafiła na wskazany wcześniej w formularzu adres e-mail,                         

w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wiadomość nie znalazła się w folderze 

SPAM. Po uważnym przejrzeniu zasobów skrzynki i ostatecznym stwierdzeniu braku           

e-maila aktywującego konto, samodzielnie można dokonać jego ponownego wysłania, 

logując się do systemu UPE podanymi podczas rejestracji danymi i wybierając opcję 

przedstawioną na poniższym zdjęciu…  

 

Jeżeli w dalszym ciągu wiadomość potwierdzająca nie dociera na podaną skrzynkę            

e-mail, należy zwrócić się do Obsługi Uczelnianej Platformy Edukacyjnej, która ma 

możliwość ponownego przesłania wiadomości weryfikującej. 

 

UWAGA! 

W przypadku gdy dany problem użytkownika UPE w dalszym ciągu wymaga wyjaśnienia, 

pomocą służy zakładka Pomoc/[FAQ] Najczęściej zadawane pytania. 
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1.2 Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej 
Jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z UPE warto zapoznać się z zapisami Regulaminu, 

ustalającego zasady rejestracji, status użytkownika, jego obowiązki, obowiązki uczestnika 

zawartych na UPE kursów itd. Regulamin uwzględnia także informacje dotyczące ochrony 

danych osobowych oraz ochrony własności intelektualnej. Aby odczytać pełną treść 
Regulaminu, logujemy się do systemu UPE i ze strony głównej wybieramy odpowiedni 

odnośnik po prawej stronie. 

 

 

UWAGA! 

Przestrzeganie zapisów regulaminowych to niezbędny warunek użytkowania UPE. 

 

 

 

2. Kategorie i podkategorie kursów na UPE, zapisywanie się do 

kursu 
Widokiem, jaki zobaczy użytkownik po pierwszym, prawidłowym zalogowaniu się na 

swoje konto na UPE, będzie strona główna z widniejącą na niej pełną, rozwijaną listą 

kategorii oraz podkategorii kursów. Nazwy nadrzędne, z możliwością ich rozwinięcia, to 

tzw. kategorie kursów… 
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natomiast znajdujące się bezpośrednio pod nimi nazwy podrzędne, nazywane są 

podkategoriami. 

 

 

Użytkownik może dowolnie zwijać i rozwijać dostępną listę, przy pomocy odpowiedniego 

przycisku po prawej stronie: 
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Po wybraniu interesującej nas aktualnie podkategorii, wyświetli się obszar z przedmiotami 

realizowanymi w ramach wybranych studiów, zamiennie nazywanymi kursami. 

 

 

Nazwy kursów uwzględniają semestry, na których jest realizowany. Kursy opatrzone są 

grafiką oraz oznaczeniem, przedstawiającym tryb studiów i ich rok. Tutaj warto 

wspomnieć, iż Obszar informacyjny to kurs, gdzie student/słuchacz znajdzie wiele 

ważnych informacji, np. obowiązujące dokumenty: plany zajęć, regulaminy czy rozkład 

dyżurów prowadzących.  

 

Aby zapisać się do konkretnego kursu, należy nacisnąć przycisk z jego nazwą bądź kliknąć 

na przyporządkowaną do niego grafikę. 
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a następnie w odpowiednim polu wpisać otrzymany wcześniej klucz dostępu, 

przedstawiony w instrukcji udostępnianej studentom/słuchaczom konkretnego kierunku 

studiów. 

 

Na koniec należy zatwierdzić klucz kliknięciem przycisku Zapisz mnie. 

 

UWAGA! 

Możliwość zapisania się otrzymanym kluczem zawsze sygnalizuje mała ikonka przy 

konkretnym kursie. W przypadku niektórych studiów zapis może nie być aktywny, 

wówczas dostęp przyznaje administrator UPE. 
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Jeżeli użytkownik pragnie przejść do miejsca na UPE, gdzie zawarte są lektoraty językowe 

oraz przedmioty fakultatywne, po wejściu w wybraną podkategorię należy wykorzystać 

odnośniki po lewej stronie. 

 

 

Wszystkie kursy, do których aktualnie zapisany jest użytkownik, widoczne są w panelu na 

górnym pasku UPE, nazywanym Moje kursy. 
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3. Struktura i zasoby danego kursu 
Każdy kurs na UPE posiada pewną określoną strukturę. Możemy wyróżnić w niej dwie 

zasadnicze części. 

 

3.1 Sekcja ogólna 
Widnieje w górnym obszarze kursu. W tej sekcji znajdziemy zazwyczaj: ważne informacje 

od prowadzących zajęcia, wykaz realizowanych zagadnień, załączniki, forum 

ogłoszeniowe, forum zgłaszania ewentualnych błędów w kursie, pliki z regulaminami czy 

z zarządzeniami (dokładne funkcjonowanie najważniejszych dla UPE zasobów i aktywności 

zostanie omówione w dalszej części instrukcji). Wygląd  typowej części ogłoszeniowej 

prezentuje się następująco: 

 

Przykład 1. 
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Przykład 2. 

 

 

3.2 Sekcja tematyczna 
Poniżej sekcji ogłoszeniowej zawarta została sekcja tematyczna, a więc miejsce, które 

prowadzący zajęcia wypełniają potrzebnymi treściami edukacyjnymi: testami (quizami), 

zadaniami do przesłania, plikami PDF, ankietami, etykietami, linkami do materiałów 

zewnętrznych, folderami tematycznymi lub grafikami. Sekcja tematyczna zawiera także 

informację, którego semestru i roku akademickiego dotyczą dane materiały, kto prowadzi 

dane zajęcia oraz jakie są warunki zaliczenia przedmiotu. 

 

Poniżej widok typowej części tematycznej kursu, wypełnionej treścią edukacyjną:  
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3.3 Bloki pomocnicze 
Celem ułatwienia użytkownikowi UPE funkcjonowania w kursie, po prawej stronie ekranu 

zawarte zostały tzw. bloki pomocnicze, które usprawniają proces edukacyjny, m.in. 

przypominając o najważniejszych kwestiach w kontekście realizowanego przedmiotu. Oto 

one: 

Linki do sekcji – jeżeli w danym kursie znajduje się większa liczba tematów, blok ten 

usprawnia poruszanie się między nimi, poprzez bezpośredni wybór interesującej nas 

jednostki tematycznej. Liczba „1” oznacza pierwszy temat w kursie, patrząc od góry. 

 

 



15 

Najnowsze ogłoszenia – jeżeli dany wykładowca opublikuje na forum Ogłoszenia nowy 

temat dyskusji, informacja w tym zakresie wyświetli się właśnie tutaj. 

 

 

Ostatnia aktywność – blok ten pozwala studentowi/słuchaczowi być cały czas na bieżąco 

z wszelkimi wydarzeniami w obrębie kursu, informując, jakie zmiany zaszły od jego 

ostatniej wizyty, np. zmiana nazwy zasobów kursu, aktualizacja treści, nowa wiadomość 

na forach. 
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Nadchodzące wydarzenia – w tym bloku widnieją wszelkie zbliżające się zobowiązania 

studenta/słuchacza, np. termin przesłania zadania zaliczeniowego czy termin 

nadchodzącego testu egzaminacyjnego. Blok pozwala też na przejście do swojego 

prywatnego kalendarza na UPE.  

 

 

3.4 Najczęściej spotkane aktywności i zasoby edukacyjne UPE 
Treści edukacyjne stanowią kluczowy składnik kursów. UPE porządkuje je w dwa typy: 

aktywności oraz zasoby. Aktywności służą, jak sama nazwa wskazuje, aktywizacji 

uczącego się studenta bądź słuchacza i zweryfikowaniu przez prowadzącego zajęcia 

poziomu jego wiedzy czy przyswojenia materiału. Do najczęściej wykorzystywanych 

aktywności na UPE zaliczamy: 

• Forum  

 
Forum to aktywność stanowiąca podstawę komunikacji w obrębie danego kursu. Za jego 

pośrednictwem użytkownik może dowiadywać się o ważnych informacjach 

zamieszczanych przez prowadzących, wygłaszać opinię na temat funkcjonowania kursu, 

poruszanych na zajęciach zagadnień i zgłaszać swoje uwagi. Prowadzący wykorzystują 

także forum jako narzędzie do tworzenia dyskusji problemowych, na podstawie których 

oceniają wiedzę studenta/słuchacza.  

Aby przeczytać wiadomości z forum, np. zawierającego ogłoszenia od prowadzącego, 

należy odnaleźć właściwe forum, wejść w nie (obok aktywności wyświetlana jest liczba 

nieprzeczytanych wpisów)… 
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a potem wybrać interesujący nas wątek. 
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Po zapoznaniu z konkretną wiadomością, istnieje możliwość oznaczenia jej jako 

przeczytaną. W tym celu klikamy znajdującą się po prawej stronie wiadomości opcję: 

 

 

Aby samodzielnie zapoczątkować nowy wątek na forum lub dodać odpowiedź przy 

temacie już istniejącym, wybieramy interesujące nas forum… 

 

 

 

klikamy Dodaj nowy temat dyskusji, jeśli chcemy zacząć nowy wątek…  

 

 

i wypełniamy odpowiednie pola, zatwierdzając treść przyciskiem Wyślij wpis na forum. 
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Podobnie postępujemy w przypadku chęci dodania odpowiedzi w wątku już istniejącym. 

Wybieramy temat… 

 

 

 

 

Klikamy po prawej stronie przycisk Odpowiedz…  

 

i wprowadzamy treść naszej wiadomości, zatwierdzając przyciskiem Wyślij wpis na forum. 
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UWAGA! 

Dyskusja na forach jest moderowana, w związku z czym należy wypowiadać się w sposób 

kulturalny i wyważony. 

Ważną kwestią z punktu widzenia użytkownika jest również subskrypcja forum. 

Subskrypcja polega na otrzymywaniu na podany przy rejestracji adres e-mail informacji            

o każdym nowym wpisie, jaki pojawi się na subskrybowanym forum. Subskrypcja może 

zostać ustawiona samodzielnie i narzucona przez prowadzącego lub też decyzja o niej 

zostaje powierzona użytkownikowi (subskrypcja opcjonalna). Jeżeli użytkownik może 

indywidualnie zdecydować o danej subskrypcji, po wejściu do danego forum, po jego 

prawej stronie widoczny będzie przycisk Wypisz się z tego forum. 
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Analogicznie, jeśli użytkownik pragnie ponownie zasubskrybować forum, z którego się 

wypisał, klika na przycisk Zapisz się na to forum, widoczny dokładnie w tym samym 

miejscu.  

 

 

 

Poniżej przykład powiadomienia wysłanego z systemu UPE na adres e-mail użytkownika. 

 

 

UWAGA! 

W przypadku obecnego w kursach forum o nazwie Ogłoszenia, student/słuchacz nie ma 

możliwości dodawania postów, a subskrypcja tego forum jest obowiązkowa. 
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• Zadanie 

 
Aktywność Zadanie polega na przygotowaniu przez studenta/słuchacza pracy na 

wskazany przez prowadzącego temat. Taka praca może przyjąć formę pisemnej 

wypowiedzi, tworzonej bezpośrednio na UPE, we wskazanym do tego okienku (tekst 

online) lub własnoręcznie przygotowanego pliku, który następnie jest przesyłany do 

systemu UPE. Po wykonaniu zadania, nadesłane materiały zostaną ocenione przez 

prowadzącego, a wykonujący zadanie otrzymują informację o zdobytej za nie ocenie. 

Aby wykonać zlecone zadanie, klikamy na odpowiednią aktywność w kursie. 

 

Wyświetli się następujące okienko, w którym znajduje się: treść polecenia do wykonania, 

termin oddania pracy do oceny, status zadania (czy zostało już nadesłane), informacja                    

o otrzymanej ocenie, pozostały do końca zadania czas oraz komentarz prowadzącego. 
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Nadesłanie naszej wypowiedzi realizujemy przez naciśnięcie przycisku Dodaj swoją pracę. 

 

Pokaże się okienko, w którym należy wpisać treść odpowiedzi lub umieścić plik                           

z zadaniem. Po wykonaniu, należy kliknąć Zapisz zmiany, co będzie równoznaczne                   

z przesłaniem pracy do oceny prowadzącemu. 
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W niektórych przypadkach, użytkownik nawet po przesłaniu swojej pracy do oceny ma 

możliwość edytowania jej bądź całkowitego usunięcia, jednak jest to zależne od sposobu, 

w jaki prowadzący skonfiguruje zadanie. 

 

Informację o otrzymanej ocenie student/słuchacz znajdzie wchodząc jeszcze raz                     

w aktywność zadanie. Pojawi się bezpośrednio pod statusem przesłanego zadania. 

Informacja o ocenie z danej aktywności jest też zapisywana w Dzienniku ocen, 

dostępnym po przejściu do odpowiedniego kursu. 
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• Test (Quiz) 

 
Testy stanowią dla prowadzących zajęcia narzędzie do weryfikacji wiedzy nabytej przez 

uczącego się w trakcie kursu. Często są podstawą zaliczenia przez studenta/słuchacza 

całego kursu na UPE (np. egzamin zaliczeniowy) lub kilku części tematycznych. Są 

fundamentalną aktywnością w zakresie oceniania użytkowników.  

 

Przejść do rozwiązania testu można w dwójnasób. Możemy odnaleźć go bezpośrednio w 

kursie… 

 

lub (jeśli test jest już aktywny) możemy przejść do niego bezpośrednio poprzez blok 

pomocniczy Nadchodzące wydarzenia, a następnie wybierając przycisk Zaczynamy. 
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Użytkownik zostanie przekierowany do strony głównej testu, na której prowadzący 

powinien umieścić wszystkie najważniejsze informacje charakteryzujące dany test (czego 

dotyczy, z jakich pytań się składa, jaka jest liczba dostępnych podejść, jaki jest próg 

zaliczeniowy, ile jest czasu na rozwiązanie testu oraz kiedy upływa ostateczny termin na 

podejście do zaliczenia). Jeśli zapoznaliśmy się ze wszystkimi potrzebnymi informacjami                

i jesteśmy gotowi do rozwiązywania, naciskamy przycisk otwierający, a potem Rozpocznij 

podejście. 

 

UWAGA! 

W przypadku niektórych testów może dojść do sytuacji, kiedy użytkownik zostanie 

poproszony o podanie hasła dostępu do konkretnego testu. W takim wypadku naciśnięcie 

przycisku Rozpocznij podejście należy poprzedzić wpisaniem odpowiedniego hasła w pole 

znajdujące się powyżej. 
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Następnie wyświetli się pierwsza strona z pytaniem. Należy wybrać jedną z dostępnych 

odpowiedzi, a następnie (chcąc przejść do kolejnego pytania) przycisk Następna strona. 

Podczas rozwiązywania testu widzimy zegar z pozostałym do końca podejścia czasem, 

informację, jak punktowane jest dane pytanie oraz panel nawigacyjny, pokazujący, na 

którym pytaniu aktualnie jesteśmy i ile jeszcze pozostało do końca. Dostępne są także 

przyciski umożliwiające odznaczanie dokonanego wyboru (jeżeli użytkownik nie jest 

pewien odpowiedzi) oraz opcja Oflaguj pytanie (konkretne pytanie jest oznaczane                 

w nawigacji flagą i można wrócić do niego później w razie wątpliwości co do odpowiedzi). 
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Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania i chcąc ostatecznie zapisać nasze 

podejście, naciskamy dwukrotnie przycisk Zakończ… 
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UWAGA! 

Po ostatecznym zatwierdzeniu podejścia poprzez przycisk Zakończ nie będzie już 

możliwości zmiany odpowiedzi na pytania. Jeśli pojawi się chęć zmiany, a pozostały czas 

podejścia daje taką możliwość, można jeszcze zmienić odpowiedzi, klikając przycisk 

Powrót. Zależy to jednak od sposobu skonfigurowania testu przez prowadzącego, który 

może dezaktywować wspomnianą funkcję. 

 

Wiadomość o osiągniętym rezultacie testu wyświetli się wewnątrz aktywności Test, 

bezpośrednio po zakończeniu podejścia. 

 

UWAGA! 

Informacja o ocenie z danej aktywności jest też zapisywana w Dzienniku ocen, 

dostępnym na górnym pasku kursu. 
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Zasoby  

Drugi typ treści edukacyjnych obecnych na UPE to Zasoby.  Zasoby można opisać jako 

treści o charakterze zdecydowanie bardziej teoretycznym. Dzięki nim prowadzący zajęcia 

udostępniają materiały (rozmaite pliki, linki internetowe), których przyswojenie jest 
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potrzebne do zaliczenia kursu, wykonania zleconego zadania bądź rozwiązania testu. 

Najpowszechniejsze typy zasobów na UPE to: 

 

• Plik 

 
Najprostsza forma udostępnienia studentowi/słuchaczowi teorii przez prowadzącego. 

Wystarczy odnaleźć w kursie interesujący nas plik (może to być np. plik Word, prezentacja 

w programie Power Point czy plik PDF) i nacisnąć, by uzyskać dostęp do zasobu i móc 

rozpocząć edukację. W zależności od zastosowanych ustawień, plik może pojawić się           

w nowym, wyskakującym okienku, pojawić z opcją pobierania na własne urządzenie albo 

otworzy się na stronie obecnej. 
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• Folder 

 
Folder to zasób służący prowadzącemu zajęcia do umieszczania w jednym miejscu 

większej ilości plików, zawierających materiał dydaktyczny, np. skoncentrowany wokół 

jednego, konkretnego zagadnienia. Zawartość folderu może być widoczna od razu 

podczas przeglądania kursu… 

 

albo po kliknięciu na osobnej stronie. 
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Jeżeli prowadzący udostępnił użytkownikowi możliwość pobrania zawartości folderu 

dydaktycznego, zakomunikuje to obecność odpowiedniego przycisku: 

 

 

 

• Adres URL (link) 

 
Najprościej rzecz ujmując mamy tu do czynienia z odnośnikiem do zewnętrznego 

względem UPE materiału lub strony internetowej. Jeśli prowadzący zajęcia odnajdzie np. 

wartościowy dla przebiegu kursu film edukacyjny z serwisu YouTube i chce się nim 

podzielić, może wstawić do niego odpowiedni odnośnik, widoczny po wybraniu zasobu. 
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• Etykieta 

 
Etykieta jest zasobem o różnorakim wykorzystaniu przez prowadzących. Może posłużyć 

graficznemu urozmaiceniu kursu dla studenta/słuchacza (np. poprzez obrazy edukacyjne 
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w formie infografik, pliki filmowe, emotikony) lub spełnić zadanie separatora w danym 

bloku tematycznym, porządkujący umieszczone tam materiały. 

 

 

 

 

4. Funkcjonalności i możliwości UPE 
UPE oferuje użytkownikowi szereg funkcjonalności zarówno usprawniających proces 

edukacyjny, jak i ułatwiających samo jej użytkowanie, chociażby dzięki sprawnej 

komunikacji pomiędzy wykorzystującymi UPE. Oto najistotniejsze z nich: 
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4.1 Wiadomości prywatne 
Funkcja Wiadomości prywatnych daje użytkownikom szansę na komunikację w obrębie 

UPE. Skrzynkę ze wszystkimi wiadomościami i ikonkę ją symbolizującą użytkownik 

odnajdzie w prawym górnym rogu strony UPE. Czerwony znacznik z cyfrą informuje               

o obecności nowych, nieprzeczytanych wiadomości.  

 

Celem ich odczytania, klikamy na ikonkę i sprawdzamy otrzymane wiadomości w folderze   

po prawej stronie, pod nazwą Prywatne. Jeżeli prowadzimy konwersację grupową, nowa 

wiadomość trafi do folderu Grupowe. Jeśli z kolei oznaczyliśmy daną rozmowę jako 

szczególnie dla nas istotną, przejdzie ona do folderu Oznaczone gwiazdką. 

 

 

Po wybraniu interesującej nas wiadomości, wyświetli się pełny zapis rozmowy z wybranym 

użytkownikiem oraz okienko, umożliwiające szybką odpowiedź. 
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Naszą odpowiedź zatwierdzamy poprzez naciśnięcie małego znacznika po prawej stronie. 

 

Jeśli sami pragniemy zainicjować kontakt z innym użytkownikiem UPE, można odszukać 

jego profil poprzez wyszukiwarkę na górnym pasku UPE (znaczek lupy po prawej stronie)… 

 

 
i wybranie przycisku Wyślij wiadomość przy konkretnym użytkowniku. 
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UWAGA! 

Należy wziąć pod uwagę, że nie we wszystkich przypadkach kontakt z innym 

użytkownikiem UPE jest możliwy. Co z pewnością istotne, informacja o otrzymanej na UPE 

wiadomości może być automatycznie wysyłana również na podany przez użytkownika 

przy rejestracji adres e-mail. 
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4.2 Powiadomienia 
Otrzymywanie automatycznych wiadomości z systemu prosto na nasz adres e-mail jest 

kolejną funkcjonalnością UPE, czyli Powiadomieniem. Dzięki powiadomieniom 

użytkownik ma prawo wybrać, jakie informacje odnośnie funkcjonowania UPE chciałby 

otrzymywać. Ikonką powiadomień jest dzwonek na górnym pasku, z prawej jego strony. 

 

Po jej naciśnięciu ukaże się pełna lista dotyczących nas powiadomień. 

 

 

Użytkownik ma możliwość własnoręcznego doboru interesujących go aktualnie 

powiadomień. Aby je skonfigurować, klikamy ikonkę koła zębatego, zaznaczoną na 

rysunku strzałką. W tym momencie przenosimy się do preferencji powiadomień, które 

według uznania możemy zmieniać. Jeśli jest taka chęć, można zdecydować, czy 

powiadomienia mają przychodzić bezpośrednio na stronę UPE, czy na wskazany przy 

zakładaniu konta adres e-mail, czy też mają pozostać wyłączone.  
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4.3 Kokpit 
Kokpit zwany jest także prywatną stroną główną użytkownika. W tymże miejscu 

student/słuchacz może dokonać przeglądu zbliżających się zobowiązań na UPE (Oś czasu) 

lub skorzystać z funkcji Kalendarza, dającego możliwość oznaczania rozmaitych ważnych 

terminów. Aby przejść do kokpitu, wybieramy odpowiednią zakładkę na górnym pasku 

UPE. 

 

 

 

Wyświetlony zostanie następujący obszar. Zgodnie z opisem, jego pierwsza część to Oś 

czasu. 
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Wydarzenia istotne dla użytkownika można sortować na kilka sposobów, przy pomocy 

opcji widocznych po lewej stronie. 
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W przypadku np. zbliżających się terminów oddania zadań lub rozwiązania testów 

zaliczeniowych, z poziomu osi czasu można przejść bezpośrednio do wykonywania tych 

aktywności, dzięki odpowiednim przyciskom po prawej stronie. 

 

Druga część kokpitu to Kalendarz. Wbudowana w UPE opcja kalendarza to praktyczna 

propozycja dla wszystkich studentów/słuchaczy, zwłaszcza w okresie wytężonej nauki, 

pozwalająca lepiej zorganizować swój harmonogram edukacji oraz zaplanować konkretne 

wydarzenia. 

 

 

Wydarzenia dotyczące użytkownika są w kalendarzu zaznaczane w następujący sposób, 

po ich kliknięciu przechodzimy do szczegółowszego opisu: 
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Użytkownik poza terminami widocznymi w kalendarzu na skutek ustawień prowadzącego, 

może samodzielnie dodawać nowe terminy, przy pomocy przycisku Nowe wydarzenie. 
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Wyświetli się krótki formularz do wypełnienia, który zapisujemy przyciskiem Zapisz na 

dole. 

 

Wprowadzone wydarzenie widnieje od tej chwili w kalendarzu. 
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Do poruszania się po kolejnych miesiącach kalendarza służą odpowiednie przyciski po 

lewej i prawej stronie. Użytkownik ma też możliwość sortowania wyświetlanych terminów 

w zależności od konkretnych kursów. 

 

 

Bezpośrednio pod kalendarzem zawarta została dodatkowo funkcja Pełny kalendarz, 

oferująca kolejne opcje widoku i legendę dotyczącą kolorystyki oznaczanych w kalendarzu 

terminów. 
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4.4 Moje kursy 
Moje kursy to przestrzeń na UPE, gdzie widoczne są wszystkie kursy, do których aktualnie 

zapisany jest użytkownik. By przejść do tego miejsca, wybieramy zakładkę z górnego 

paska. 

 

 

Każdy kurs uwzględniony tutaj można zarówno oznaczyć gwiazdką, jako szczególnie dla 

nas istotny, jak i zarchiwizować. Aby tego dokonać, klikamy niebieskie kółko w prawym 

dolnym rogu kursu. 
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Kursy zarchiwizowane w omawianym obszarze można przejrzeć, posługując się rozwijaną 

listą po lewej stronie, która daje użytkownikowi możliwość wyświetlania jedynie 

konkretnych, intersujących go kursów (np. już zakończonych albo nadchodzących). 
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W polu tekstowym obok możemy wyszukiwać kursy po nazwie… 
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a za pośrednictwem list po prawej stronie sortować je według nazwy lub ostatniego 

dostępu… 

 

lub ustawiać preferowany sposób graficznego przedstawienia kursów w tym obszarze UPE 

(domyśla opcja to karty, dostępny jest także widok listy oraz listy z podsumowaniem). 
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4.5 Menu główne 
Menu główne to panel widoczny tuż po zalogowaniu na stronie głównej UPE, gdzie 

zawarte zostały takie elementy, jak: istotne dokumenty (m.in. procedura SARS-Cov2 czy 

informacja dotycząca ochrony danych osobowych), informacja o dojeździe na teren 

obiektów SWWS w Warszawie i Kampusu mundurowego w Kaliszu, pomoc techniczna, 

najczęściej zadawane pytania użytkowników [FAQ], linki do systemów bibliotecznych, a 

nawet rezerwacja noclegów. Panel znajduje się po prawej stronie ekranu.  
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4.6 Udogodnienia dla osób słabowidzących 
UPE oferuje użytkownikom możliwość dostosowania widocznej czcionki oraz używanych 

na stronie kontrastów, co jest szczególnie pomocne dla osób z problemami wzrokowymi. 

Aby dostosować ustawienia do swoich potrzeb, należy po zalogowaniu nacisnąć                      

w prawym górnym ikonkę ze swoimi inicjałami lub zdjęciem profilowym, wybrać opcję 

Accessibility… 

 

następnie zaznaczyć wskazaną na poniższym zdjęciu opcję i kliknąć przycisk Zapisz. 
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U góry strony wyświetli się pasek udogodnień, umożliwiający zwiększanie i zmniejszanie 

czcionki oraz stosowanie kontrastu. 

 

Dodatkowo, aby używana na stronie czcionka była czcionką dysleksyjną, po wyborze opcji 

Accessibility, zaznaczamy jeszcze okienko Dyslexic font. 

 


