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Стъпка А-I.1:

Влезте в курс в Мудъл

Отивате на адрес elearn.uni-sofia.bg
(Мудъл на СУ).
Влизате в системата с Вашето
потребителско име и парола за СУСИ.
Достъпвате курс, чието съдържание
искате да архивирате и прехвърлите
в друг курс.

Влезте в курс в Мудъл, за който 
искате да създадете архив
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Стъпка А-I.2:

Влезте в курс в Мудъл

След като сте достъпили курса, чието
съдържание искате да прехвърлите в
друг курс (например, курс по същата
дисциплина за новата академична
година).
Избирате „Архивиране“ от менюто
„Администриране на курс“ в блока с
„Настройки“.

В блока „Настройки“, 
от меню „Администриране на курс“ 

изберете Архивиране
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Стъпка А-II:

Задаване на „1. Начални настройки“ 
на архивирането. 

Оставете маркирани онези
компоненти, които желаете да бъдат
включени в архива.

Размаркирайте онези, които не
желаете да бъдат включени в архива.
Например: Махнете отметката на
компонента „Включване на
записаните потребители“

Оставете маркирани 
онези компоненти, 
които желаете да 
бъдат включени в 

архива

Изберете бутон Напред , 
за да продължите

Размаркирайте
онези компоненти, 
които желаете да 

бъдат изключени от 
архива
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Стъпка А-III:

Задаване детайлни „2. Настройки на 
схема“ на архивирането. 

Можете да изберете (маркирате) или
откажете (размаркирате) за
включване в архива конкретни
компоненти от детайлния списък с
всички секции на курса.
Съвет: Изключете „Анкетата за оценка
на курс“, тъй като след това
единствено човек с роля на
администратор в Мудъл би могъл да
го направи.

Изберете бутона Напред , 
за да продължите

Можете да маркирате 
или размаркирате 

конкретни компоненти 
от детайлния списък с 

различните секции

Изберете бутона Напред , 
за да продължите
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Стъпка А-III.1 (опционално):

Задаване детайлни „2. Настройки на 
схема“ на архивирането. 

При избор на „Нищо“, автоматично
размаркирате всички компоненти от
детайлния списък с всички секции на
курса.

Тъй като на Стъпка II изключихме
потребителите, т.е. махнахме
отметката на компонента „Включване
на записаните потребители“, то
всички компоненти от „Данни на
потребителите“ в случая са
изключени от архива.

При избор на Нищо
размаркирате всички 

компоненти
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Можете да промените името на архивния файл, 
което е генерирано по подразбиране 

Стъпка А-IV:

„3. Преглед на настройките и 
потвърждаване“ на архивирането.

Преди да преминете към
архивирането, можете да прегледате
пълния списък от компоненти в
курса. Включените в архива имат
отметка √,
а изключените – Х.
Ако искате да промените избора на
компоненти, върнете се една стъпка
назад с бутона „Назад“. Ако искате да
продължите с този списък, изберете
бутона „Извършване на
архивирането“.

Изберете бутона „Извършване на архивирането“, 
за да изпълните архивирането

Изберете бутона „Назад“, 
за да се върнете и да коригирате 



9

Стъпка А-V: 

„4. Извършване на архивирането“

Процес на извършване на
архивирането, който е необходимо да
изчакате да приключи и достигне
100%.

Стъпка А-VI: 

Архивирането е „5. Изпълнено“

При извеждане на екрана на
съобщение „Архивният файл беше
създаден“, означава, че архивирането
на Вашия курс е изпълнено успешно.

Изберете бутона „Продължаване“, 
за да продължите напред 
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В Зона с архиви на курса
ще намерите новосъздадения архивен файл

Стъпка А-VII: 

Зони с архиви

След успешно архивиране на курс в
Мудъл, може да откриете
новосъздадения архивен файл в
„Зона с архиви на курса“, достъпна от
връзката „Възстановяване“ в менюто
„Администриране на курс“ от блока
„Настройки“.

В „Лична зона за архиви на
потребитяля“ може да качите
архивни Мудъл файлове от друг
Мудъл (ако използвате отделна
Мудъл система във Вашия факултет).
Ако искате да съхраните файла на
локалния си компютър, можете да го
изтеглите от връзката Изтегляне
срещу името на файла.
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В Зона с архиви на курса
ще намерите архивен файл

Стъпка А-VII.1: 

Изтегляне на курс от Мудъл

След успешно архивиране на курс в
Мудъл, може да съхраните архивния
файл локално, на компютъра си. Това
става с избор на връзката „Изтегляне“.

С избор на Изтегляне , можете 
да свалите архивния файл на 

Вашия компютър

Стъпка А-VII.2: 

Изтеглен локално курс от Мудъл

След успешно „Изтегляне“ на курс от
Мудъл, може намерите курса в
избрана от Вас папка на Вашия
компютър с файлово разширение
„.mbz“. Този архивен файл не може да
се отвари от компютъра, той служи за
възстановяване на курс в Мудъл.
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Стъпка В-I:

Влезте в курс в Мудъл

Отивате на адрес elearn.uni-sofia.bg
(Мудъл на СУ).
Влизате в системата с Вашето
потребителско име и парола за СУСИ.
Достъпвате курс (например, курсът
по дисциплината за новата
академична година), в който искате
да възстановите съдържанието на
архивиран курс (курсът по
дисциплината от приключилата
академична година).

Влезте в курс в Мудъл, в който 
искате да възстановите 

съдържанието на архивиран курс 
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В Зона с архиви на курса
ще намерите новосъздадения архивен файл

Стъпка B-II: 

Възстановяване на курс в Мудъл

След успешно архивиране на курс в
Мудъл, може да извършите
възстановяване на архива в текущия
курс или в друг курс от същия Мудъл.

Новосъздаден архивен файл се
намира в „Зона с архиви на курса“,
достъпна от връзката
„Възстановяване“ в менюто
„Администриране на курс“ от блока
„Настройки“.
Избирате „Възстановяване“, за да
започнете възстановяването на курса.

С избор на Възстановяване , 
можете да стартирате процеса 

по възстановяване на 
създадения архив в текущия 

курс или в друг курс от същия 
Мудъл

В блока „Настройки“, 
от меню „Администриране на курс“ 

изберете Възстановяване
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Стъпка B-III: 

„1. Потвърждаване” на 
възстановяването на курс в Мудъл

След като сте избрали 
„Възстановяване“, преминавате на 
първа стъпка за „1. Потвърждаване“. 
Там е необходимо да направите 
преглед на всички компоненти от 
курса, който предстои да 
възстановите.

След като прегледате, избирате бутон 
„Продължаване“

Изберете бутона „Продължаване“, за да 
преминете на следваща стъпка от възстановяване 

на архива
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Стъпка B-IV: 

„2. Назначение” на курса в Мудъл

На следващата стъпка от
възстановяването „2. Назначение“, е
необходимо да изберете къде, в коя
категория, в нов или текущ курс да се
възстанови архива.
Много често ще възстановяваме курс
в съществуващ курс (автоматично
генериран такъв).
След като направите избора си
(Например за „Възстановяване в
съществуващ курс“) и го посочите
чрез избор на радио бутон, ако е
видим или след получен резултат
след търсене в полето за търсене,
избирате бутон „Продължаване“.

Изберете бутона „Продължаване“, за да 
преминете на следваща стъпка от възстановяване 

на архива
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Стъпка B-V: 

„3. Настройки” на възстановяването

На тази стъпка може да направите
настройки на възстановяването и да
изключите (размаркирате) всички
компоненти, които не желаете да са
включени в новия курс.
След това избирате бутон „Напред“.

Изберете бутона „Напред“, за да преминете на 
следваща стъпка от възстановяване на архива
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Стъпка VI: 

„4. Схема” на възстановяването

На тази стъпка може да направите
финални настройки на курса.
След това избирате бутон „Напред“.

Изберете бутона „Напред“, за да преминете на 
следваща стъпка от възстановяване на архива

Изберете бутона „Напред“, за да преминете на 
следваща стъпка от възстановяване на архива
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Стъпка B-VII: 

„5. Преглед” на възстановяването

Преди да преминете към
«Извършване на възстановяването»,
можете да прегледате пълния списък
от компоненти и настройки в курса.
Включените в архива имат отметка √,
а изключените – Х.
Ако искате да промените избора на
някои от компонентите или
настройките, върнете се една стъпка
назад с бутона „Назад“. Ако искате да
продължите с изведения списък на
ексрана списък, изберете бутона
„Извършване на възстановяването“.

Изберете бутона „Извършване на 
възстановяването“
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Стъпка B-VIII: 

„6. Напредване” на възстановяването

Процес на извършване на
възстановяването, който е
необходимо да изчакате да приключи
и достигне 100%.

Изберете бутона „Продължаване“, за да 
отворите възстановеният курс

Стъпка B-IX: 

Възстановяването е „7. Изпълнено“

При извеждане на екрана на
съобщение „Курсът беше
възстановен“, означава, че
възстановяването на Вашия курс е
изпълнено успешно.
За отворите курса е необходимо да
изберете бутон „Продължаване“
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Стъпка B-X:

Възстановен курс в Мудъл

Архивираният курс е успешно
възстановен.
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