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1 Провеждане на онлайн занятие 
 

1. Студентът задължително използва университетската си поща. 

2. Студентът получава покана за онлайн среща в своята университетска поща 

3. Студентът се включва в онлайн срещата (виж. Работа в онлайн среща) 
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3  При проблеми с електронна поща 

Всеки студент, който няма достъп до mail.unwe.bg , поради 
забравена парола е необходимо да се обади на телефон  
(02) 8195  531 (в работно време от понеделник до петък от 
8 до 17 часа ) и да съобщи потребителско си име, за да 
получи временна парола : Unss2020. След влизане се 
препоръчва смяна на парола 
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4 Стартиране на MS Teams 
MS Teams може да бъде стартиран: 

• от учебно разписание 

• от web Интерфейса на университетската поща. 

• от мобилно приложение 
 

4.1 Стартиране от mail.unwe.bg (web Интерфейс на университетска поща) 
1. Стартира се browser (Chrome, Edge, Mozilla и др.) 
2. В лентата за адреси се въвежда линк mail.unwe.bg 

 
 

3. Въвеждат се потребителско име и парола в следните стъпки: 
Стъпка 1. Въвежда се университетската поща и се 

избира бутон . 

 

Стъпка 2. Избира се опция Work or school account 
(задължително)

 
Стъпка 3. Въвежда се парола и се избира бутон 

 

Стъпка 4. Избира се дали въведеният потребител да 
бъде запомнен  
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Ако се избере Yes при следващо влизане ще се 
пропускат стъпките. 
Ако се избере No при следващо влизане отново ще 
се преминава през въвеждане на потребителско 
име и парола. 

 
 
 

4. Във визуализираната страница се избира меню в горния ляв ъгъл  

 
 

5. От визуализираното меню се избира . 
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*в случай, че във визуализирания списък не се открива елемент Teams, за да се визуализира пълния списък 

с достъпни приложения , е необходимо да се избере елемент . 
 

6. Ако студентът няма инсталиран Teams на неговия компютър се визуализира следващата 
страница в browser по подразбиране. 

 
7. От страницата се избира един от предложените начини на работа: 
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При избор на този вариант се стартира процес по 
сваляне и инсталиране на настолна версия на 
Teams.  
Инсталирането на настолната версия (Desktop) на 
Teams не е задължителна. Това може да се 
извърши по желание. 
След успешно инсталиране се преминава към 
стъпка 4 

При този вариант се визуализира преминава 
към работа в Teams в Browser.  

 

 
8. Ако студентът има инсталиран Teams се визуализира екран за работа с него. 

 

 
 
 

9. Ако студентът не вижда всички свои екипи, а е избран един от тях (както е в горния пример), 

за да се визуализират всички екипи, се избира . 

 

 

  



Провеждане на онлайн занятия (2019/2020) 

Инструкции „Студент“  8 
 

 

5 Работа в онлайн среща 
5.1 Включване в среща (meeting) 
Включването към  онлайн среща в Teams, получена по електронната поща, може да се извърши по 

два алтернативни начина: 

5.1.1 Включване в среща чрез линк от електронна поща 
1. От календара в електронната поща студентът посочва записаното събитие. 

 
2. Ако студентът има инсталиран Teams, той се стартира. Ако студентът няма инсталиран 

Teams, се визуализира  
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3. От страницата се избира един от предложените начини на работа: 

 
При избор на този вариант се стартира процес по 
сваляне и инсталиране на настолна версия на 
Teams.  
Инсталирането на настолната версия (Desktop) на 
Teams не е задължителна. Това може да се 
извърши по желание. 
След успешно инсталиране се преминава към 
стъпка… 

 
При този вариант се визуализира преминава 
към работа в Teams в Browser.  
 

 
4. Визуализира се екран за потвърждение за използване на устройства за видео и аудио 

връзка. Избира се Yes (посочва се думата в текста) или се избира Yes във визуализираното 
съобщение (*зависи от browser, с който се работи) 

 
5. Визуализира се екран за въвеждане на името, с което студентът ще участва в срещата 
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6. Избира се бутон . 
7. Студентът става участник в срещата. 
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5.1.2 Включване в среща чрез календар в Teams 

1. След успешно влизане в teams се избира  (виж. Стартиране на MS Teams) 

 

2. В календара на съответната дата се визуализира среща. 

Ако срещата за бъдещата дата или време (не е настъпила) за нея не се визуализира 

възможност да включване.  
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Ако дата или времето на срещата са настъпили се визуализира възможност за включване. 

Избира се  

 

3. Във визуализираната страница студентът може да избере опции за аудио и видео връзка и 

трябва да избере бутон  
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4. Студентът става участник в срещата. 
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5.2 Използване на аудио при среща 
5.2.1 Включване/Изключване на звук от всеки участник при включване в среща 
Преди да се включи в срещата участникът (организатор или друг участник) може да избере дали да 
бъде включена възможността за аудио връзка (ако е разпознато, че има микрофон и е разрешен за 
използване). По подразбиране е включена. 

 
 

5.2.2 Включване/Изключване на звук от всеки участник по време среща 
 
След включването си в участникът (организатор или друг участник) може да включва и изключва 
тази функция по желание.  

 

От меню с опции  за среща  се избира  (което показва, че 
текуща функционалността е достъпна). След избора се изключва аудио връзката. Изображението се 

променя на .  
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От меню с опции  за среща  се избира  (което показва, че 
текуща функционалността е изключена). След избора се включва аудио връзката. Изображението 

се променя на   
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5.3 Използване на видео при среща 
5.3.1 Включване/Изключване на видео връзка от всеки участник при включване в среща 
Преди да се включи в срещата участникът (организатор или друг участник) може да избере дали да 
бъде включена възможността за видео връзка (ако е разпознато, че има камера и е разрешена за 
използване) 

 
5.3.2 Включване/Изключване на видео връзка от всеки участник по време среща 
 
След включването си в участникът (организатор или друг участник) може да включва и изключва 
тази функция по желание.  

 

От меню с опции за среща  се избира  (което показва, че 
текуща функционалността за видео връзка е достъпна). След избора се изключва видео връзката. 

Изображението се променя на . 
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От меню с опции  за среща  се избира  което показва, че 

текуща функционалността за видео връзка е изключена). Изображението се променя на   

 
 
 

5.4 Напускане на среща 

Потребител напуска среща като от меню с опции за среща  

избира . 
 
 


