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Przewodnik po kursie U-MOB dla Menadżerów 
Mobilności 

 
1 Dostęp do platformy i wybór języka 

1. Przejdź do części  ‘Kursu Szkoleniowego’ zlokalizowanej na stronie głównej. 

 
 

2. Wybierz jeden z 4 języków: 
 

 

 

 

 

 
2 Tworzenie konta 

 

1. Kliknij “Utwórz konto” jak przedstawiono poniżej: 

https://u-mob.eu/take-the-online-course-on-sustainable-mobility-management/
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Rejestracja MUSI zostać dokonana przez konto e-mail obsługiwane przez uniwersytet. 
 

2. Wypełnij dane jak pokazano poniżej. 
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Uwaga: czasami wiadomości e-mail trafiają do folderu “śmieci”. Proszę sprawdzić ten 
folder! 

 
 

 
 

Link zostanie przesłany na twój adres e-mail. Kliknij link aby aktywować konto. 

 

  

 

3  Zaloguj się na platform kursu U-MOB 
 

Po aktywacji konta zespół U-MOB zaloguje cię na Kurs w przeciagu tygodnia. Zatem, proszę oczekuj na 
wiadomość e-mail o rozpoczęciu kursu. 
 
Jeśli chcesz szybko rozpocząć kurs lub chcesz być zarejestrowany w więcej niż jednym języku, proszę daj 
nam znać wysyłając do nas e-mail: info@u-mob.eu  
 

 
3.1 Logowanie 

 

Przejdź przez poniższe kroki, aby zalogować się na platformie: 
 

1. Kliknij przycisk “Zaloguj się” w lewym dolnym rogu lub 'log in' prawym górnym rogu ekranu. 
 

mailto:info@u-mob.eu
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Uwaga: w nazwie uzytkownika i haśle ma znaczenie wielkość liter. 

 
 

2. Wpisz nazwę uzytkownika i hasło.  

 
 

 
 

3.2 Rozpoczęcie kursu 
 

1. Przejdź do strony domowej: http://u-mob.eu/training-courses/pl/my/ 

2. Przeczytaj dokładnie wstęp, w którym znajdziesz informacje, jak z powodzeniem ukończyć 
kurs, który znajduje się w części „Jak korzystać z kursu”: 

 

 

http://u-mob.eu/training-courses/pl/my/
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Uwaga: Możesz także wybrać moduł poprzez kliknięcie przycisku “My Courses”. W prawym 
górnym rogu strony.  

 

 
 

 
3. W celu rozpoczęcia modułu 1, proszę kliknij przycisk “Dostęp do kursu” na końcu 

wprowadzenia: 
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Proszę zauważ, że możesz podejść do egzaminu trzy razy. Jeśli nie zdasz za ierwszym 
razem, sugerujemy, abyś jeszcze raz przeglądnął wszystkie moduły, zanim podejdziesz do 
egzaminu drugi raz. Zauważ, że każdy raz podejścia do egzaminu liczy się jako kolejna 
proba jego zdania. 

Przeczytaj 
Części w 
każdym 
module 

Podejdź do 
Egzaminu po 

każdym 
module 

Przeczytaj 
każdą Część 

modułu 

Podejdź do 
egzaminu 

końcowego 

Wydrukuj 
certyfikat 

4   Praca w platformie. 

4.1 Logika: 

 

4.1.1 Czytanie modułów 

 

 Kurs składa się z 12 modułów. Proszę przeczytaj zawartość każdego z modułów.  

 Zwróć uwagę na to, że znajduje się krótki quiz zawierający 10 odpowiedzi, na końcu 

każdego modułu, który należy odbyć, aby sprawdzić wiedzę dotyczącą każdego 

modułu. 

 Możesz przeczytaj moduły i przejdź quiz w nielimitowanym czasie. 

 Każda część jest kompletna jesli przeczytałeś wszystkie slajdy i odpowiedziałeś na pytania 
zawarte w quizie. 

 

Zauważ, że możesz przejść przez quiz w każdym module niezliczoną ilość razy! Twój wynik 

nie będzie ujawniony do momentu, aż wszystkie odpowiedzi zostaną uzupełnione. Dobry 

wynik to wynik powyżej 80% i więcej zaznaczonych poprawnie odpowiedzi. 
 

4.1.2 Podchodzenie do egzaminu końcowego. 
 

Kliknij na link, aby przejść do końcowego egzaminu.  
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4.1.3 Drukowanie certyfikatu. 

 

Aby wydrukować certyfikat: 
 

1. Jesli osiągnąłeś wynik 70% i powyżej, link do wydrukowania certyfikatu 

będzie załączony. 

2. Kliknij na link i odpowiedz na ankietę dotyczącą jakości, potem kliknij aby go 

ściągnąć. Certyfikat jest możliwy do ściągnięcia w rozszerzeniu .pdf. 

 
3. Otwórz certyfikat aby wydrukować. 

 

 


