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Указания за студентите от 1-ви курс - участие в онлайн ЛЕКЦИИ 

в MOODLE (Тракийски електронен университет) 

Уважаеми студенти,  

от понеделник (21 септември 2020 г.) всички лекции във 

Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) ще са в онлайн режим „на живо“ с 

камера и микрофон през Moodle. MOODLЕ е платформа на виртуален 

Тракийски университет и служи за дистанционно обучение в активна и 

пасивна форма. Активната форма е лекции в реално време, като лекторът 

говори пред камера и микрофон „на живо“  и вие може да му задавате 

въпроси. Пасивната форма е чрез четене на файлове и разглеждане на 

видеоклипове, които преподавателите са качили за вас в MOODLE и може да 

ги ползвате по всяко време.  

Лекциите ще се провеждат по седмичния график, с който разполагате. 

Провеждат се в комбинация MOODLE + Google meet хиперлинк с 

видеовръзка. Влизате в MOODLE, после във Ветеринарномедицински 

факултет и в съответната учебна дисциплина. Под всяка лекционна тема ще 

има хиперлинк за Google meet видеовръзката. Видеовръзката е между 

преподавател и всички студенти през цялото време на лекцията. Лекциите 

във ВМФ ще са задължително с включена камера и изключен 

микрофон при студентите. Студентите задават въпрос в чат-линията на 

видеовръзката или чрез пускане на микрофона и задаване на кратък въпрос 

и отново изключват микрофона си.   

 

 „Указания за студентите от ВМФ за MOODLE“. 

 

Как да влезете в профила си: 

Всеки от вас си има Потребителско име: ……………  и Парола ……………… 

(дългият факултетен номер 030011015234 и Парола: ЕГН-то) 

 

Влизате на сайта:  http://edu.uni-sz.bg/ 

Най-горе в дясно натискате (Вход) 

Въвеждате си Потребителско име: ……………  и Парола ……………… 

Натискате Вход 

След това натискате (Ветеринарномедицински факултет) 

Всички учебни дисциплини са въведени по семестри. В I курс – 1 

семестър BG - търсите желаната от вас учебна дисциплина, на която трябва 

да сте на лекция. Включвате се в нея, като правите „самозаписване“. Веднъж 

като се запишете ще може да влизате в учебната дисциплина по всяко време 

на денонощието, да четете лекциите и упражненията, да правите 

тренировъчен тест (ако има). Всяка лекция си има дата и час и преди тази 

дата и час няма да може да влизате в лекцията! 

http://edu.uni-sz.bg/
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Kомисията КЕДО (комисия за електронно и дистанционно обучение). Те дават постоянни 
консултации всеки ден.  

Уважаеми студенти, 

Стартира предоставянето на консултации от наши експерти. Всеки ден от 11.00 ч. до 

12.00 ч. е възможно да получавате онлайн консултации от доц. д-р Габриела Кирякова и 

ас. д-р Надежда Ангелова.  

За допълнителни въпроси може да изпращате запитвания на support@trakia-uni.bg . 

 

Директна връзка към онлайн консултациите: 

https://edu.uni-sz.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=32274 

Директна връзка към модула за обучение на преподаватели: 

https://edu.uni-sz.bg/course/view.php?id=57 

 

Всички студенти са регистрирани за MOODLE и могат да го ползват. При 

проблеми с влизането в Moodle може да пишете на е-мейл: support@trakia-

uni.bg,  radil.iliev@trakia-uni.bg,  krum.nedelkov@trakia-uni.bg 

 

Всички студенти от 1-ви курс, трябва: 

1) да пробват дали успешно влизат в електронна платформа Moodle и дали могат да 

влизат в учебната дисциплина. Изпробвайте това още от 20.09.2020 г.! 

2) да се регистрират предварително за служебен е-мейл на trakia-uni.bg. Само при 

отворен служебен е-мейл може да влизате без проблеми в Google meet 

видеовръзката. Направете регистацията си още от 20.09.2020, като влезнете на сайта 

и в бутона “Registration” в полетата попълвате за студенти от ВМФ и следвате точно 

указанията. линк за регистрацията: http://www.trakia-uni.bg/registracia   

3) в денят на ЛЕКЦИЯТА, около 10 минути преди лекцията да започне е необходимо 

да направите следното:  студента първо влиза в служебната си поща в trakia-uni.bg и 

я оставя отворена. После влиза в MOODLE и отива на учебната дисциплина до полето 

с дата и тема на лекцията. Там натиска синият хиперлинк за Google meet връзка и се 

присъединява сам към срещата със зеленият бутон. След като влезете, най-долу под 

полето с видеопрозореца има червен микрофон. Микрофона трябва да е задраскан = 

изключен режим, за да няма дразнещ шум от микрофуния. 
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