NAVODILA ZA REGISTRACIJO in/ali
(E-)PRIJAVO V SPLETNI PORTAL

MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE
https://moj.acs.si

Andragoški center Slovenije,
marec 2019

Spoštovani!

Učni kotiček je na portalu MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE dostopen le registriranim uporabnikom, zato
smo za vas pripravili kratka navodila za uspešno registracijo in prijavo v spletni portal.
Registracijo v spletni portal MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE (https://moj.acs.si/) lahko opravite na 2
načina:
1. preko spletne strani https://moj.acs.si/, kjer z oddajo e-prijavnice na želeni razpisani program
istočasno opravite tudi registracijo v portal,
2. preko spletne povezave, ki vam jo pošljemo na vaš elektronski naslov, če se s portalom prvič
srečate, ko se želite udeležiti programov, ki jih izvajamo preko KATIS-a ali pa za zaključene
skupine.
Registracijo opravite le enkrat, s prijavo preko spletnega naslova https://moj.acs.si/ z izbranim
elektronskim naslovom in geslom pa dostopate do učnega kotička.

Projektna skupina za spletni portal
MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE
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1. PRVA REGISTRACIJA PREKO oddane E-PRIJAVNICE na spletnem portalu MOJ ACS
SPOPOLNJEVANJE
Ko prvič oddate e-prijavnico, se hkrati tudi registrirate v portal.

Vaše osebne podatke potrebujemo za izdajo potrdil, poročanje financerjem, pošiljanju obvestil o
spremembah izobraževanja, informiranju o aktualnih izobraževanjih in za vodenje različnih evidenc.
V skladu s slovensko zakonodajo (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter Politiko
zasebnosti bomo vaše osebne podatke uporabljali v razvojno in znanstveno–raziskovalne namene in
bodo obdelani v anonimizirani obliki, iz katere identiteta posameznika ne bo razvidna. Podatke
hranimo trajno.
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Aplikacija vas vodi po korakih do končne registracije in oddaje e-prijave na razpisani program.

Po uspešno oddani e-prijavnici prejmete na vaš e-naslov potrditev o registraciji in oddani e-prijavi na
izbrani program.
Odpre se vhodna stran vašega osebnega profila na portalu MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE, v desnem
zgornjem kotu pa se izpiše vaše ime.
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Do gradiv v učnem kotičku lahko dostopati na dva načina:
a) preko Moje udeležbe…

b) … in/ali Moja gradiva.
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Nadaljnja/ponovna prijava na portal
Ko ste opravili registracijo, na portal v prihodnje dostopate preko spletne strani https://moj.acs.si, do osebnega
profila pa vstopate preko »Prijava v MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE«, ki se nahaja v desnem kotu zgoraj.

S klikom na »Prijava v MOJ ACS SPOPOLNJEVANJE« se vam odpre okno za prijavo.

Vpišete svoj e-naslov in geslo, ki ste ju vpisali ob prvič oddani e-prijavnici oz. registraciji.
V kolikor ste geslo pozabili, ga lahko s klikom na »Ste pozabili geslo?« obnovite.
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Izberete Moj profil…

…v katerem lahko pregledujete razpisane programe, na katere se lahko prijavite, vaše e-prijave na
programe, katerih se boste udeležili, vaše udeležbe na usposabljanjih in gradiva za programe, katerih
ste se udeležili.
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2. PRVA REGISTRACIJA NA SPLETNI PORTAL preko SPLETNE POVEZAVE, ki vam jo pošljemo
na vaš elektronski naslov
Na vaš elektronski naslov prejmete obvestilo s povezavo za dostop do učnih gradiv na izbrani
program, ki je omogočen samo registriranim uporabnikom.

....
...

V kolikor še niste registrirani, opravite registracijo preko »Registriraj se« (modro polje na desni
strani) in oddate vse potrebne podatke.
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Po uspešno opravljeni registraciji se odpre učni kotiček za program, na katerega ste se prijavili.

V kolikor ste že registrirani, se na portal prijavite preko »Prijavi se«.
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DOSTOP DO GRADIV IZVEN DELOVNEGA ČASA
Za dostop do gradiv mora organizator izobraževanja vašo prijavo na program še potrditi, zato
gradiva niso takoj vidna.
V kolikor registracijo oz. e-prijavo na portal opravite izven delovnika, bo dostop do učnega kotička
omogočen naslednji delovni dan.

V tem obdobju spletni portal še testiramo, zato bomo hvaležni za vaše morebitne
povratne informacije o portalu.
V kolikor bi imeli težave z registracijo ali dostopom do učnega kotička, nam to čim prej sporočite na
e-naslova neda.dordevic@acs.si in/ali karmen.rajar@acs.si.
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