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Влизане в Teams  и M-Learning (Moodle) 

чрез разписанието и достъп до Teams  и M-

дистанционно обучение 
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A. Достъп MS Teams чрез учебното разписание 

1. В учебното разписание на студента е визуализиран бутонът   

 

2. Избира се бутонът от съответното занятие. Той ще отведе 

студента в MS Teams в екипа на съответната дисциплина.  

3. Визуализира се екран за избор на вариант за стартиране на MS Teams – да се 

стартира инсталирана настолна версия , да се стартира 

сваляне и инсталиране на MS Teams , да се продължи 

работа в браузер  
 

4. След стартиране на MS Teams (независимо по кой начин), се визуализира 

екран за работа с екипа на съответната дисциплина.  

 

5. Ако за съответната дисциплина има онлайн курс, в екипа се визуализира 

страница с име ‘Moodle курс’. При избор на страница с „Moodle курс“ 

студентът автоматично се разпознава  и получава достъп до курса.  Ако не 

се визуализира съдържанието на курса, а се визуализира линк 

Самозаписване, студентът трябва го да избере, за да получи достъп до 

учебните материали.   

 

 
B. Достъп до онлайн курс от M-learning.unwe.bg от учебно 

разписание 
За вход в m-learning.unwe.bg студентът използва университетската си поща и 

парола за нея. Информацията за потребителското име и паролата за 

университетската поща на студента, е публикувана в WEB Student. 
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1. В учебното разписание на студента е визуализиран бутонът   

 

 

2. Избира се бутонът  от съответното занятие. Той ще отведе 

студента в съответния онлайн курс. 

3. В заглавната страница с формата за вход се избира  бутонът 

 

 

Ако студентът се е логнал в университетската си поща в същия браузер, в 

който се отваря сайта https://m-learning.unwe.bg/, той ще бъде автоматично 

разпознат и няма нужда от въвеждане на потребителско име и парола.  

Ако не се е логнал ще се визуализира стандартната форма за влизане в 

университетската поща 

4. След успешен вход се визуализира страница, съдържаща списък с курсовете, 

до които студентът има достъп.  

5. Ако след успешен вход в Системата студентът на вижда своите курсове, то 

той може да потърси всеки един от тях, въвеждайки част от името му в 

полето за търсене във визуализирната страница 

6. За избран курс се визуализира линк Самозаписване. Ако студентът има 

право на достъп до този курс при избор на линка се визуализира неговото 

съдържание. 

https://m-learning.unwe.bg/
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C. Достъп до MS Teams и онлайн курс от M-learning.unwe.bg от 
Портала за Дистанционно обучение. 

1. Порталът за дистанционното обучение е достъпен на адрес 

https://unwebg.sharepoint.com/sites/m-learning 

2. Ако студентът се е логнал в университетската си поща в същия браузер, той 

ще бъде автоматично разпознат и няма нужда от въвеждане на 

потребителско име и парола. Ако не се е логнал ще се визуализира 

стандартната форма за влизане в университетската поща 

3. След успешен вход от началната страница на Портала от секцията "Моят 

ОНЛАЙН" се избира една от възможностите – Моят MOODLE, Моят Teams 

или Моят WEB  

 

 При избор на "МОЯТ MOODLE"  автоматично се визуализира сайтът на 

m-learning.unwe.bg, без да се изисква въвеждане на потребителско име и 

парола. 

 При избор на "МОЯТ TEAMS" автоматично се преминава към 

стартиране на MS Teams, без да се изисква въвеждане на потребителско 

име и парола. 

 При избор на "МОЯТ WEB " се визуализира формата за вход в WEB 

Student.  


