
NARZĘDZIA NAUKI 
ZDALNEJ NA UMK

MINI PRZEWODNIK PRACOWNIKA



DOWIESZ SIĘ:

jakie są rekomendowane 
platformy zdalnego 
nauczania na UMK

co zrobić, aby skorzystać z 
narzędzi zdalnej edukacji

o czym warto pamiętać 
podczas nauczania na 
odległość

gdzie szukać pomocy



NARZĘDZIA EDUKACJI 
ZDALNEJ 

Uczelniana platforma elearningowa
Moodle UMK

Ms Teams



KONTO NA SERWERZE 
UMK - CENTRALNY 

PUNKT LOGOWANIA Jeśli nie masz 
konta, 
wybierz zakładanie 
konta

Jeśli nie masz konta na serwerze UMK, utwórz je za 
pomocą formularza na stronie https://konto.uci.umk.pl/.

Konto będzie Ci potrzebne między innymi do logowania 
się na Moodle UMK, jak również do założenia konta na 
serwerze Microsoft

Identyfikator: alias@umk.pl
Hasło: ustalone podczas zakładania konta

https://konto.uci.umk.pl/




• pozwala na tworzenie kursów e-learningowych, jak 
również może być narzędziem wspomagającym 
tradycyjne zajęcia (aby otrzymać kategorię imienną -
miejsce do tworzenia kursów należy skontaktować się z 
moodle@umk.pl)

• w kursie umieścisz informacje o zajęciach, materiały 
dydaktyczne, linki do wartościowych zasobów

• skorzystasz z gotowego szablonu kursu, który uzupełnisz 
swoimi informacjami

• będziesz miał możliwość uczestniczyć w dyskusji ze 
studentami, poprzez forum lub umieścisz link do zajęć 
synchronicznych

• Przygotujesz test dla studenów, lub folder do którego 
studenci będą mogli nadsyłać prace zaliczeniowe

Uczelniana platforma elearningowa
Moodle UMK

Miłosz Kuźma
moodle@umk.pl

mailto:moodle@umk.pl


Uczelniana platforma elearningowa
Moodle UMK - logowanie

21 Wybierz przycisk  ZalogujWpisz adres moodle.umk.pl
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Wybierz sposób logowania:
- Logujesz się za pomocą Centralnego Punktu Logowania

- Jeśli nie masz konta utwórz je: https://konto.uci.umk.pl/

Logowanie za pomocą 
Centralnego Punktu Logowania

https://konto.uci.umk.pl/
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Logowanie za pomocą 
Centralnego Punktu Logowania

Identyfikator: alias@umk.pl
Hasło: ustalone podczas zakładania konta

Jeśli nie masz konta, wybierz zakładanie konta
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Strona główna platformy Moodle UMK

5 Informacja o zalogowaniu



MOODLE UMK 
- DOSTĘP DO 

PRODUKCJI KURSÓW

• Dopiszesz studentów i podeślesz link do kursu

• Umożliwisz samodzielne zapisywanie się na kurs, 
utworzysz kod dostępu do kursu

• umieścisz link do kursu w sylabusie, w systemie 
USOS, tak aby studenci łatwo odnaleźli Twoje 
zajęcia

• samodzielne wyszukasz kurs na platformie 
Moodle UMK za pomocą wyszukiwarki
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Wyszukiwarka kursów

6 Wybierz opcje wyszukiwania, po nazwie kursu lub po nazwie prowadzącego
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Przeszukaj listę kursów i wybierz link 

lub zmień kryteria wyszukiwania na bardziej precyzyjne



MS TEAMS POZWALA NA:

- prowadzenie zajęć synchronicznych

- w zespole umieścisz informacje o zajęciach, 
materiały dydaktyczne, linki do wartościowych 
zasobów…

- przygotujesz zadanie lub poprosisz o 
przesłanie rozwiązania zadania, które będziesz mógł 
ocenić jak również skomentować

- będziesz miał możliwość uczestniczyć w dyskusji ze 
studentami na czacie lub podczas spotkania

- wykonasz test składający się z różnego rodzaju 
pytań i jeszcze więcej…

Polecane przeglądarki do pracy z Ms Teams to Google Chrome, Microsoft Edge, Safari (wersje na 
urządzenia mobilne nie mają wszystkich funkcjonalności).



TWORZENIE KONTA NA 
SERWERZE 

MICROSOFT

Korzystanie z Office 365 wymaga utworzenia konta 
na serwerze Microsoft:

• Aby założyć konto o365, które umożliwi dostęp 
do Microsoft Teams, jak również do 
wszystkich aplikacji pakietu Office (np. 
PowerPoint, Excel, Forms, Sharepoint, OneDrive 
itd. ), należy wejść na stronę: 
https://office365.uci.umk.pl/

• zalogować się wpisując dane konta na serwerze 
UMK

https://office365.uci.umk.pl/
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Logowanie za pomocą 
Centralnego Punktu Logowania

1 Identyfikator: alias@umk.pl
Hasło: ustalone podczas zakładania konta

Jeśli nie masz konta, wybierz zakładenie konta



Tworzenie konta Office365

2 Wybierz przycisk ZAŁÓŻ KONTO



Tworzenie konta Office365



3 Zmiana jednorazowego hasła - po utworzeniu konta natychmiast należy sprawdzić
jednorazowe hasło przesłane na adres e-mail UMK (alias@umk.pl)

Tworzenie konta Office365 - hasło

mailto:login@umk.pl


4 Na stronie Portalu Office należy wpisać alias@o365.stud.umk.pl

Office365 - logowanie

https://www.office.com/
mailto:numeralbumu@o365.stud.umk.pl


Office365 – strona główna
Wybór Ms Teams

5
Lista programów pakietu o365, z których możesz skorzystać w przeglądarce (Outlook, Teams, Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Forms). 

6 Wybierz Teams



Korzystanie z Ms Teams 
w aplikacji desktopowej

aby rozpocząć korzystanie z Ms Teams w aplikacji na pulpicie komputera (desktopowej) 
należy pobrać ją ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-
app#desktopAppDownloadregion i zainstalować

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion


MICROSOFT OFFICE365 W TYM MICROSOFT TEAMS
DARIA CHRZEŚCIJAŃSKA
o365@umk.pl

• Dopiszesz studentów do zespołu lub spotkania i prześlesz 
link do niego (poprzez USOS lub w Moodle)

• Umożliwisz samodzielne zapisywanie się do zespołu, 
prześlesz studentom kod do zespołu

• Umieścisz link do zespołu w sylabusie w systemie USOS

• Przygotujesz samodzielnie spotkanie, zaplanujesz oraz 
zaprosisz osoby (także spoza UMK)

mailto:o365@umk.pl


BIG BLUE BUTTON
ŁUKASZ PAWŁOWSKI

lpawlowski@umk.pl

HTTPS://MOODLE.UMK.PL/COURSE/VIEW.PHP?ID=604

mailto:lpawlowski@umk.pl
https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=601


• Udostępnisz w czasie rzeczywistym obraz z kamery, pokażesz swój pulpit, 
narysujesz na tablicy albo wyświetlisz prezentacje. To zależy od Ciebie, co 
pokażesz swoim studentom.

• Poprowadzisz ze słuchaczami dyskusję, niech się wypowiedzą na dany temat, 
poprzez czat lub włączony mikrofon w czasie rzeczywistym.

• BigBlueButton działa na każdym urządzeniu (komputer, tablet, telefon) i na 
każdej nowoczesnej przeglądarce (Chrome, Firefox, Edge).

BigBlueButton – internetowy system wideokonferencji

W celu skorzystania systemu BigBlueButton nie trzeba już rezerwować spotkań przez kwestionariusz. Każda osoba posiadająca konto 
UMK może sama utworzyć własny pokój do spotkań za pośrednictwem strony https://vc.umk.pl/ lub dodając moduł bigbluebuttonbn w 
swoim istniejącym kursie na platformie wydziałowej Moodle.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=601
https://vc.umk.pl/


Szkolenia dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursach dedykowanych wszystkim pracownikom Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu - https://elearning.umk.pl/pracownik/szkolenia/

Na stronie pojawiać się będą również propozycje spotkań i warsztatów stacjonarnych (w budynku przy 
Gagarina17)

https://elearning.umk.pl/student/szkolenia/
https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=602
https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=601


Wskazówki by żyło (i pracowało) się lepiej

• Kursy zdalne które wykorzystują narzędzia do nauki zdalnej na UMK 
używają oprogramowania firmy Microsoft. Pamiętaj, że systemy starsze 
niż Windows 10 nie są już obsługiwane przez firmę Microsoft – co za tym 
idzie, nie wszystkie potrzebne do zalogowania aktualizacje będą aktywne. 
Upewnij się, że korzystasz z aktualnego oprogramowania.

• aktualizuj USOS-a (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) studenci 
będą mieć dostęp do wszystkich bieżących informacji a Ty mniej pracy na 
kolejny semestr. W sylabusach mogą pojawić się linki do kursów na platformie 
Moodle, linki do BBB lub spotkań i zespołów MS Teamsa.

• Sprawdzaj pocztę – informacje o szkoleniach pojawiają się w newsletterze 
na bieżąco



• Pamiętaj, aby informacje o pracach zaliczeniowych na Moodle lub Ms 
Teams były zawsze opisane – dodaj skalę ocen, link do sylabusa itd

• Możesz wyznaczyć miejsce do kontaktu, aby uniknąć nadmiernego 
mailowania (forum na Moogle, Czat ogólny w zespole) Pamiętaj o tym, że w 
obu przypadkach wiadomości widoczne będą dla całej grupy

• Pamiętaj aby zapoznać się z dokładnymi wytycznymi, dostępnymi na stronie 
elearning.umk.pl, jeżeli zechcesz przenieść swoje zajęcia do formy zdalnej

• W wersji przeglądarkowej aplikacje Office365 nie mają przycisku 
„zapisz” nasze dokumenty są zapisane automatycznie co kilka minut – będą 
zawsze dostępne po zalogowaniu w chmurze (OneDrive)



Bieżące informacje na temat zajęć zdalnych znajdziesz na stronie https://elearning.umk.pl/

https://elearning.umk.pl/



