ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Инструкция за достъп на студентите от ОКС „професионален бакалавър”,
ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” до ресурсите в платформата
за електронно обучение към ИУ – Варна
1. Адресът на интернет-базираната платформа за електронно обучение към ИУ – Варна
Moodle е https://e-learn.ue-varna.bg/. Достъп до нея има през:
➢ сайта на ИУ – Варна, опция „Бързи връзки“, намираща се в горната дясна част,
връзка „Е-обучение“;
➢ началната страница на сайта на ИУ – Варна, блок „Е-ресурси“, връзка
„Е-обучение“;
➢ през студентския профил в университетската информационна система
WebStudent („Студентско състояние“, https://info.ue-varna.bg/ -> връзка „eLearn”);
➢ през страницата на ЦЕДО (https://www.ue-varna.bg/bg/p/7917/).
2. Достъпът до платформата за електронно обучение изисква потребителско име и парола.
За вход в системата използвайте данните за проверка на Вашето студентско състояние
(системата WebStudent, достъпна на https://info.ue-varna.bg/):
a. Потребителско име: Вашият факултетен номер
b. Парола: Вашата парола
Обърнете внимание, че като парола не можете да използвате ЕГН или ЛНЧ. Необходимо
е да сте създали парола в системата за студентско състояние.
В случай че не сте генерирали собствена парола за достъп до системата WebStudent,
моля, изпълнете следните стъпки:
Първо, изберете опцията „Редактиране на профил“:
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След това въведете своя имейл адрес:

Ще получите имейл със заглавие „Потвърждаване на E-Mail | ИУ-Варна“. Моля, отворете
предоставения в писмото линк, с който ще потвърдите валидността на имейл адреса си.
В появилия се екран въведете паролата, с която желаете да използвате услугите на
WebStudent и електронното обучение (eLearn) в ИУ – Варна:
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Достъпът до платформата за е-обучение се осъществява чрез бутон „eLearn“ в меню
„Още“ -> „Полезни връзки“:

3. След влизане в платформата всеки студент има следните опции за достъп до
дисциплините, които се предлагат за електронно обучение:
➢ ако се обучава в ОКС „Професионален бакалавър“: „Категории курсове“ -> ОКС
„Професионален бакалавър“ / Колеж по туризъм -> Избор на форма на обучение
-> Курс на обучение;
➢ ако се обучава в ОКС „Бакалавър“: „Категории курсове“ -> ОКС „Бакалавър“ ->
Избор на курс на обучение;
➢ ако се обучава в ОКС „Магистър“: „Категории курсове“ -> ОКС „Магистър“ -> Избор
на дисциплина;
➢ ако се обучава в ОКС „Магистър“ редовно електронно обучение: „Категории
курсове“ -> ОКС „Магистър“ (редовно електронно обучение) -> Избор на
специалност.
4. За всяка дисциплина има зададени преподаватели, които са титуляри и асистенти за
съответната година. Те се виждат непосредствено под името на дисциплината. За да се
разгледа техният профил или за да им се изпрати лично съобщение, е необходимо да се
кликне върху името на преподавателя.
5. За достъп до дисциплините, които се изучават в отделните курсове, е необходим „ключ
за записване“. Този ключ по подразбиране е parola. Възможно е преподавателят да
промени зададената по подразбиране парола, при което платформата няма да допусне
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студента до учебните материали и ресурси по дисциплината. Преподавателите
информират студентите за ключа към съответната дисциплина по време на аудиторните
занятия. В случай че студентите не са получили ключ за записване, те трябва да се
обърнат към съответния преподавател на посочения в платформата имейл адрес за
връзка.
6. От раздела „Моето табло“ (в меню „Навигация“) студентите имат бърз достъп до
дисциплините, за които са се записали (централен панел „Преглед на курсовете“).
7. Страницата на дисциплината с публикуваните материали – лекции, упражнения, задачи,
тестове и др. е структурирана по теми. Към всяка тема може да има задание, тест, форум,
чат и др. Достъпът до всеки файл става с кликване върху връзката с неговото заглавие.
Когато е избран файлът, може да се отвори прозорец, подканващ към изтегляне. В този
случай трябва да се посочи директория, в която да се запише избраният файл. В
зависимост от използвания браузър, съдържанието на файла може да се визуализира и
автоматично.
8. Лекциите и упражненията се публикуват в масово използвани формати – Word, PDF,
Power Point и др. За преглеждане на PDF файлове е необходимо да бъде инсталиран
безплатен софтуер Adobe Reader. В по-новите операционни системи няма необходимост
от инсталиране на допълнителен софтуер за преглеждане на такива файлове.
9. В менюто вдясно в разделите „Последни новини“ и „Предстоящи събития” се следи за
публикувани от преподавателите съобщения за планирани събития.
10. Всеки студент, който е получил достъп, може да изпраща съобщения до своите колеги и
преподаватели. За целта след вход в платформата Moodle следвате следните команди:
в дясната част на началната лента избирате Вашето име и от падащото меню –
„Съобщения“.
11. Адресът на платформата е достъпен в Интернет мрежата през всички съвременни уеб
браузъри.
12. Платформата е оптимизирана за зареждане на мобилни устройства. За по-голямо
удобство можете да използвате и мобилното приложение за Moodle, налично за Android
и iOS.
Първо, изтеглете и инсталирайте приложението за Moodle на своя телефон:
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След това въведете адреса на платформата за дистанционно обучение
(https://e-learn.ue-varna.bg) и своите данни за вход (факултетен номер и парола).

13. При евентуални въпроси относно техническото осигуряване на електронното обучение,
студентите могат да се обръщат за съдействие към ЦЕДО.
14. Адресът за достъп до страницата на Център за електронно и дистанционно обучение в
сайта
на
Икономически
университет
–
Варна
е
http://ue-varna.bg/bg/article.aspx?catid=59. Там е налична информация за членовете на
Центъра за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО), както и контактите за връзка с
тях. Екипът на ЦЕДО включва: Директор, Заместник-директор, Технически организатор и
Администратор на платформите за дистанционно и електронно обучение.
Забележка: Информацията в платформата за електронно обучение е защитена от Закона за
авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с
каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само
със съгласието на ИУ – Варна.
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