
Kako se prijaviti na kolegij? 

Treba otići na Internet adresu https://loomen.carnet.hr/ 

I u gornjem desnom kutu kliknuti na "Prijava". 

Tada se otvara sljedeći prozor gdje je potrebnu unijeti svoje podatke: 

https://loomen.carnet.hr/


Nakon uspješne prijave otvara se sljedeći prozor.  
Treba kliknuti "Moji kolegiji" kako bi se pristupilo upisanim kolegijima. 

Upisani kolegiji se pojavljuju na ekranu i svakom kolegiju se može pristupiti klikom miša. 



Preuzimanje sadržaja 

Preuzimanje se vrši klikom miša na željeni dokument. 

Ovisno o vrsti dokumenta, dokument će se otvoriti ili će ponuditi opciju da ga preuzmete ili otvorite. 



Korištenje foruma 

Za pristup forumu potrebno je kliknuti na "Forum". 

Kada se pristupi forumu, sudjeluje se jednostavnim klikom na "Odgovori" ispod poruke na koju 
želite odgovoriti. 



Komunikacija s ostalim sudionicima kolegija 

Kako biste pogledali tko sudjeluje na kolegiju te ostvarili komunikaciju, potrebno je kliknuti na 

"Sudionici". 



Tada se otvara popis svih sudionika kolegija: 



Klikom na ime sudionika otvaraju se dvije mogućnosti komunikacije, porukom i elektroničkom 
poštom. 



Umetanje slike profila 

Loomen pruža  mogućnost dodjeljivanja slike profilu sudionika. Slika se dodaje ili mijenja na sljedeći 

način: 

Prvo je potrebno kliknuti na "Postavke mog profila". 

Tada se klikne na "Promijeni osobne podatke": 



Tu postoji mnogo opcija, no preporuka je da sve ostavite nepromijenjeno. 
Pri dnu stranice treba kliknuti na "Slika korisnika" kako bi se otvorila kartica za promjenu slike. 



Kliknite na "Dodajte" kako biste pretražili svoje računalo. 



Otvara se sljedeći prozor. Bitno je da je uključena opcija "Prenesi datoteku". Tada možete pretražiti 
računalo. 

Otvara se pretraživač: 



Kada ste odabrali sliku, prebacite ju na poslužitelja. 



Ako ste izabrali prikladnu sliku, kliknite na "Promijeni osobne postavke": 



Kako promijeniti lozinku? 

Potrebno je otići na Internetsku stranicu https://hosting.aaiedu.hr/ 

I odabrati "Ažuriranje podataka". 

Tada je potrebno unijeti osobne podatke. (Trenutna lozinka) 

https://hosting.aaiedu.hr/


Uz osobne podatke koje možete dodati, postoji i opcija "Promjena zaporke" na koju treba kliknuti. 

Otvara se sljedeći prozor gdje osim trenutne lozinke unosite i novu lozinku. Dva puta! 



Samoprocjena 

Testu se pristupa klikom na ikonu "Samoprocjena": 

Otvara se sljedeći prozor: 

Ovisno o tome da li se test prolazi prvi puta ili se ponavlja, ova poruka se može razlikovati. 



Nakon što se otvori pitanje, klikom ispred odgovora označava odgovor. 

Klikom na "Provjeri", Loomen će Vas izvijesiti da li je odgovor točan i zašto je točan, odnosno da li 
je odgovor pogrešan i zašto je pogrešan. 

Nastavljate dalje pritiskom na "Nastavite". 



Kada dođete do zadnjeg pitanja, treba kliknuti na "Predaj sve i završi". 

Pojavit će se sljedeća poruka, gdje opet treba kliknuti na "Predaj sve i završi". 

Test možete polaziti koliko god put želite, a mi ne vodimo evidenciju o točnim i netočnim 
odgovorima. 



Test možete prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na "Završi ispit". Tada će se opet otvoriti stranica 
"Predaj sve i završi". 



Kako predati zadaću? 

Klikom na "Predavanje pisane presude" otvorit će se sljedeći prozor:

U tom prozoru se nalaze razne obavijesti, a za predavanje treba kliknuti na "Uredi moju zadaću". 



Zadaće se predaju kao Word dokument. Dokument koji ste pohranili na računalu treba 
prenijeti na Loomen. To se radi pritiskom na "Dodajte". 

Otvara se sljedeći prozor. Bitno je da je uključena opcija P"renesi datoteku". Tada možete pretražiti 
računalo.  



Otvara se pretraživač. 

Kada ste odabrali zadaću, prebacite ju na poslužitelja. 



I za kraj treba pritisnuti na "Pohrani promjene". 
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