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Jak wziąć udział w kursie e-learnigowym?  

 

W kursie na platformie e-learningowej CMKP może wziąć udział każda osoba, która: 

▪ zgłosiła się na kurs,  

▪ została zakwalifikowana, 

▪ potwierdziła swoje uczestnictwo. 

Po potwierdzeniu udziału w kursie: 

▪ osoby, które nie korzystały wcześniej z platformy e-learningowej CMKP 

otrzymują login i hasło z Działu e-learningu, 

▪ osoby, które korzystały już z platformy  e-learningowej CMKP logują się na swoje 

konto  (w przypadku utraty hasła, można samodzielnie wygenerować nowe – zob. 

instrukcja str.4 ) 

 

Jakie są wymagania techniczne? 

 

1. Komputer z kartą dźwiękową, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.    

 

2. Najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome. Z platformy można również korzystać 

poprzez inne przeglądarki, takie jak Mozilla Firefox  lub Safari, jednak zdecydowanie 

najlepiej sprawdza się Google Chrome.   

 

3. Należy również pamiętać, że w przeglądarce muszą być włączone ciasteczka (cookies). 

 

 

 

W przypadku pytań dotyczących korzystania z platformy e-learningowej  lub problemów 

technicznych prosimy o kontakt z Działem e-learningu CMKP  (zob. stopka).  
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Jak się zalogować na platformie e-learningowej CMKP? 

 

1. Poprzez stronę internetową CMKP – cmkp.edu.pl, wybierając „kafelek”  

E-learning 

 
 

 

2. Poprzez przeglądarkę internetową– wpisując adres platformy:  

e-learning.cmkp.edu.pl  
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Po wejściu na stronę proszę wybrać Zaloguj się. 

 

Jeśli korzystali już Państwo z platformy e-learningowej CMKP proszę zalogować się na 

swoje konto, jeśli nie – proszę wpisać login i hasło podane w e-mailu z Działu e-learningu. 

Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło. 

Proszę wpisać nazwę użytkownika i hasło, następnie kliknąć Zaloguj się.  

 

 

Proszę wpisać login i hasło. 

 

▪ Należy pamiętać o 

WIELKICH i małych 

literach! Jeśli zamiast 

małej litery wpiszą Państwo 

wielką, nie zalogują się 

Państwo na platformie.  

▪ Jeśli nie może Pan/Pani się 

zalogować, proszę sprawdzić, 

czy klawisz CapsLock jest 

wyłączony. 

 



INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY – LOGOWANIE I UDZIAŁ W KURSIE E-LEARNINGOWYM 

Kontakt z Działem e-learningu: e-learning@cmkp.edu.pl;  
tel. +48 (22) 5601036 lub +48 (22) 5601042 lub +48 (22) 5601043  
 
 

St
ro

n
a4

 

Jak odzyskać hasło? 
 

Istnieje możliwość zresetowania hasła i ponownego jego wprowadzenia. W tym celu należy 

wykonać poniższe działania. 

1. Proszę kliknąć  Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła. 

 
2. Następnie zostaną Państwo poproszeni o podanie nazwy użytkownika lub adresu e-mail. 

Po wpisaniu adresu e-mail proszę wybrać Wyszukaj. 

 

3. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłana instrukcja dotycząca zmiany 

hasła. Należy postępować zgodnie z nią.  
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                    Jak wejść do kursu? 

 

Po zalogowaniu należy w Panelu użytkownika  wybrać odpowiedni kurs i wejść do niego. 

Na stronie głównej kursu znajdują się wykłady i inne materiały dydaktyczne. 

Po zakończeniu kursu udostępniony zostanie Państwu test oraz ankieta ewaluacyjna. 

Zostaną Państwo poinformowani o tym w osobnym e-mailu.  

 


