
Nauka zdalna 
na UMK
mini przewodnik studenta



Dowiesz się:

• jakie są rekomendowane platformy zdalnego 
nauczania na UMK

• co zrobić, aby rozpocząć korzystanie z narzędzi 
zdalnej edukacji

• o czym warto pamiętać podczas nauki na odległość

• gdzie szukać pomocy



Narzędzia edukacji zdalnej 

Uniwersytecka platforma elearningowa
Moodle UMK

Microsoft Teams



Konto na serwerze UMK 
- Centralny Punkt 

Logowania Jeśli nie masz 
konta, wybierz  
zakładenie 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: numer_albumu@stud.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

• w kursie znajdziesz przygotowane przez wykładowców 
informacje o zajęciach, materiały dydaktyczne, linki do 
wartościowych zasobów…

• wykonasz zadanie lub prześlesz gotowe rozwiązanie, 
które wykładowca będzie mógł ocenić jak również 
skomentować

• będziesz miał możliwość uczestniczyć w dyskusji z innymi 
studentami, lub zadasz pytanie wykładowcy np. na forum 
lub uczestnicząc w spotkaniu synchronicznym

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

Uniwersytecka platforma 
elearningowa
Moodle UMK



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: numer albumu@stud.umk.pl
Hasło: ustalone podczas zakładania konta

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

5 Informacja o zalogowaniu



Moodle UMK 
- dostęp do kursów

• prowadzący dopisze Cię do kursu i prześle Ci link 
do niego

• prowadzący umożliwi samodzielne zapisywanie 
się na kurs, prześle Ci link do niego wraz z 
kodem dostępu

• prowadzący może umieścić link do kursu w 
sylabusie, w systemie USOS

• 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

Wyszukiwarka kursów





MS Teams pozwala na:

- prowadzenie zajęć synchronicznych

- w zespole znajdziesz przygotowane przez 
wykładowców informacje o zajęciach, materiały 
dydaktyczne, linki do wartościowych zasobów…

- wykonasz zadanie lub prześlesz gotowe 
rozwiązanie, które wykładowca będzie mógł ocenić 
jak również skomentować

- będziesz miał możliwość uczestniczyć w dyskusji z 
innymi studentami, lub zadasz pytanie wykładowcy 
np. na czacie lub podczas spotkania

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

Polecane przeglądarki do pracy z Microsoft Teams to Google Chrome, 
Microsoft Edge, Safari. Aby korzystać na urządzeniach mobilnych należy 
pobrać aplikację Microsoft Teams.



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: numer albumu@stud.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 (numeralbumu@stud.umk.pl)

Tworzenie konta Office365 - hasło

mailto:login@umk.pl


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

Office365 - logowanie

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


Office365 – strona główna
Wybór Microsoft Teams

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

6 Wybierz Teams



Korzystanie z Microsoft Teams
w aplikacji desktopowej

Aby rozpocząć korzystanie z Ms Teams w aplikacji desktopowej należy pobrać ją ze strony 
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app i zainstalować na swoim 
komputerze.

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


Microsoft Teams
- spotkania synchroniczne 
oraz dostęp do materiałów 

dydaktycznych

• prowadzący dopisze Cię do zespołu lub spotkania 
i prześle Ci link do niego

• prowadzący umożliwi Ci samodzielne 
zapisywanie się do zespołu, prześle Ci kod do 
zespołu

• prowadzący może umieścić link do zespołu w 
sylabusie, w systemie USOS



Szkolenia dla studentów

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

https://elearning.umk.pl/student/szkolenia/
https://moodle.umk.pl/enrol/index.php?id=605
https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=602
https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=601


Kilka wskazówek…



Zajęcia zdalne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika mają wartości określane 
punktami ECTS, tak jak zajęcia stacjonarne, warto więc pamiętać o kilku 
istotnych kwestiach:

• 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.

• Korzystaj z USOS-a (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów) będziesz 
miał dostęp do wszystkich bieżących informacji. W sylabusach mogą pojawić 
się linki do kursów na platformie Moodle.

• Sprawdzaj pocztę – wykładowcy mogą przesłać Ci na pocztę linki, kody 
dostępu do kursów na Moodle czy też zespołów na Ms Teams.



• Pamiętaj, aby prace zaliczeniowe wysyłane poprzez Moodle lub 
MS Teams były zawsze opisane – dokumenty bez tytułu lub z tytułem 
roboczym mogą nie być ocenione przez Wykładowcę.

• Do nauczycieli akademickich, którzy korzystają z kursu w Moodle albo 
Zespołu w MS Teams możesz pisać poprzez wyznaczone do tego miejsca 
(forum na Moodle, Czat ogólny w zespole) Pamiętaj o tym, że w obu 
przypadkach wiadomości widoczne będą dla całej grupy, a swoją wypowiedź 
warto rozpocząć od „Szanowny Panie Profesorze/Magistrze/Doktorze”.

• Pamiętaj przed Egzaminem na platformie Moodle lub aplikacji MS 
Teams – zapoznaj się z dokładnymi wytycznymi Egzaminu – unikniesz 
rozczarowań, jak np. zamknięcie egzaminu z tytułu przekroczenia 
dopuszczalnego czasu pisania…

• Poza MS Teams każdy student ma dostęp do pakietu Office w wersji 
online.

• 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).



Wsparcie

Kontakt do pomocy technicznej

Moodle

Miłosz Kuźma
moodle@umk.pl
+48 56 611 2080

BigBlueButton

Łukasz Pawłowski
lpawlowski@umk.pl
+48 56 611 4969

Microsoft Office365 w tym Microsoft Teams

Daria Chrześcijańska
o365@umk.pl

+48 56 611 2082

mailto:moodle@umk.pl
mailto:lpawlowski@umk.pl
mailto:o365@umk.pl


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

https://elearning.umk.pl/


POWODZENIA


