
Załącznik nr 1do zarządzenia nr Rl0210/94/J3

INSTRUKCJA

szkolenia internetowego z zakresu bhp dla studentów rozpoczynających naukę
w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Warunkiem odbycia szkolenia przez studenta jest zaliczenie testu z bhp i pierwszej pomocy
przedmedycznej dostępnego na uczelnianej platformie internetowej pod adresem
http://testy.moodle.apsl.edu.pl/.

Szkolenie należy odbyć w dniach od 20 września do 15 października danego roku akademickiego.
Dostęp do kursu bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej jest możliwy po utworzeniu konta i
zalogowaniu się na uczelnianą internetową platformę szkoleniową.
W tym celu należy:

l. Wejść na stronę o adresie: testy.moodle.apsl.edu.pl (bez www przed adresem)
2. Założyć nowe konto wykonując polecenia opisane w zakładce: Czy jesteś w tym serwisie po

raz pierwszy?
3. Do założenia nowego konta (profil) niezbędne jest aktualne (aktywne) konto pocztowe,

którego adres (e-mail) należy podać podczas zakładania konta. Login i hasło do konta
szkoleniowego należy zapisać. Przy rejestracji na platformie należy podać nazwę kierunku
studiów. Jeżeli nazwa kierunku studiów nie została podana lub podano niewłaściwą nazwę
kierunku, należy zmodyfikować utworzony profil i podać poprawne dane.

4. Na podany podczas tworzenia konta szkoleniowego adres zostanie wysłany link aktywacyjny,
który należy "kliknąć" lub skopiować do paska adresowego przeglądarki.

5. W przypadku nieudanej próby powtórnego logowania na utworzone konto należy wrbrać Iink;
Zapomniałeś nazwy użytkownika lub hasło?, i postępować zgodnie z instrukcją.

6. W przypadku dalszych problemów z logowaniem (po utworzeniu konta) można kontaktować
się z administratorem systemu pod adresem markarmis.a sl.ed1!J)J lub tel. (59) 84 00 571.

7. Po zalogowaniu się należy wybrać kurs ,,szkolenie z BHP dla studentów I roku" uzyskując
dostęp do podstawowych materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego.

8. Warunkiem odbycia szkolenia jest zaliczenie testu obejmującego 20 zadań sprawdzających z
zakresu bhp oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej .

9. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Sygnalizowane to
jest komunikatem: Test zostal zaliczony, co oznacza również zakończenie szkolenia dla
studenta.

10. W przypadku nieudanego zaliczenia testu należy go rozwiązywać ponownie po upływie doby
(następnego dnia). Kolejne próby rozwiązania testu można podejmować w okresie trwania
szkolenia, tj. od 20 września do 15 października.

11. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bhp na uczelni zostanie przekazane do
odpowiedniego dziekanatu, a informacja o odbyciu szkolenia zostanie zamieszczona na
indywidualnym koncie studenta w Wirtualnym dziekanacie.


