POLISH
Szanowni Państwo,

Niebawem będą Państwo brali udział w obowiązkowym cyklu szkoleń. Celem zapewnienia sobie dostępu do
tych wydarzeń, należy posiadać dostęp do Internetu, zainstalować aplikację komputerową Microsoft Teams
oraz zalogować się do platformy Moodle Wydziału Anglistyki.

EDUROAM – UNIWERSYTECKI INTERNET
Na terenie budynków Uniwersytetu w Poznaniu, Pile i Kaliszu można połączyć się z darmowym i
zabezpieczonym Internetem. Celem skorzystania z niego, prosimy wejść na stronę
https://eduroam.amu.edu.pl/ i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.
Przed wejściem do budynku Uniwersytetu, należy zapoznać się i dostosować do obowiązujących zasad reżimu
sanitarnego związanych z sytuacją pandemiczną.

DOSTĘP DO MS TEAMS ORAZ MOODLE
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/-łaś, należy zalogować się po raz pierwszy do Intranetu/Microsoft 365 i ustawić
własne hasło
•

Instrukcje w języku polskim i angielskim: https://amu.edu.pl/pracownicy/systemy-i-serwisy/intranet

•

Instrukcja wideo po polsku: https://youtu.be/dXukTxvq_Uc?t=50

MICROSOFT TEAMS
https://tutorial.home.amu.edu.pl/studenci_teams/ - Intranet Studenta oferuje materiały edukacyjne dot.
działania MS Teams.

Aby móc korzystać z platformy MS Teams należy:
1.

2.
3.
4.

Ściągnąć i zainstalować program Microsoft Teams na swoje urządzenie.
• Możesz je ściągnąć tutaj: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoftteams/download-app
Sprawdzić czy dostępne są aktualizację programu (jeśli miało się zainstalowany program wcześniej)
• Instrukcja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Xxi8O3Xufj4
Zmienić język programu MS Teams na j. angielski
• Instrukcja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=x6uze7M4u00
Upewnić się, że strefa czasowa Office 365 jest poprawna.
• Wróć do głównej strony Office 365. Wybierz opcję Ustawień w prawym-górnym rogu.
• Kliknij w “Zmień Język” pod “Język i Strefa Czasowa

4.

• Upewnij się, że strefa czasowa to UTC+1.
Dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do spotkania wideo-konferencji na MS Teams
• Instrukcja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=JXo5_FjRIyw

MOODLE WA

https://tutorial.home.amu.edu.pl/studenci_moodle/ - Intranet Studenta oferuje materiały edukacyjne dot.
działania platformy Moodle.
Studenci pierwszego roku korzystają najczęściej z następujących instancji Moodle:
•
•
•
•

platformy Moodle swojego wydziału - https://www.elearning.amu.edu.pl/wa/login/index.php
platformy Biblioteki Uniwersyteckiej - https://www.elearning.amu.edu.pl/bu/
platformy BHP - https://szkoleniebhp.amu.edu.pl/
platformy Studium Językowego UAM. - https://www.elearning.amu.edu.pl/sjuam/?lang=en

Na potrzebę szkolenia “Przygotowanie do kształcenia zdalnego (MS Teams i Moodle)”, które odbywają się 6, 8,
10, 13 i 24 października 2020, prosimy upewnić się o możliwości skutecznego logowania się na platformę
Moodle Wydziału Anglistyki za pomocą swojego studenckiego adresu e-mail oraz hasła do USOSWeb:
https://www.elearning.amu.edu.pl/wa/login/index.php

JAKIE NARZEDZIA NA JAKIE ZAJĘCIA?
Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM przygotował rekomendację dotyczące typów narzędzi do
nauczania poszczególnych typów zajęć. Mogą się Państwo z nimi zapoznać otwierając ten załącznik . Informacja
w pliku ma charakter poglądowy. Poszczególni wykładowcy mogą dostosować do swoich wymagań te
rekomendacje.

Prosimy sprawdzić logowanie do USOSWeb, MS Teams i Moodle WA najpóźniej do 2 dni przed terminem
szkolenia. Ewentualne problemy z logowaniem należy zgłaszać na adres elearning@amu.edu.pl.

ENGLISH
Dear Students,

Soon you are going to take part in an obligatory online training series. In order to gain access to these training
meetings, you will be required to possess a stable Internet connection, install the desktop application of
Microsoft Teams and log into to the Moodle e-learning platform of the Faculty of English.

EDUROAM – UNIVERSITY NETWORK
It possible to connect to our University’s free and secure Internet network on site in buildings belonging to the
University in Poznań, Kalisz and Piła. To learn how, please visit https://eduroam.amu.edu.pl/ and follow the
instructions present there.
Before entering university buildings, please familiarise yourself with the existing COVID-19 sanitary regimen
and rules, and adhere to them.

ACCESS TO MS TEAMS AND MOODLE
If you have not done so already, please log in for the first time to Intranet/Office 365
•

Instructions in English: https://amu.edu.pl/pracownicy/systemy-i-serwisy/intranet

MICROSOFT TEAMS
https://tutorial.home.amu.edu.pl/students_teams/ - The Student’s Intranet offers educational materials for MS
Teams.

In order to use Microsoft Teams, you must:
2.

3.
5.
6.

5.

Download and install the desktop MS Teams application onto your device:
• You can download it here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoftteams/download-app
Check for updates (if you have had MS Teams installed before):
• Video instruction: https://www.youtube.com/watch?v=Xxi8O3Xufj4
Change the display language of MS Teams to English:
• Video instruction: https://www.youtube.com/watch?v=x6uze7M4u00
Make sure you have the correct time zone set:
• Log in to the main page of Office 365. In the top-right corner, right-click on the cog-like
Ustawienia/Settings icon.
• Click “Zmień Język” udner “Język i Strefa Czasowa
• The correct time zone for Poland is UTC+1.

Learn how to join a meeting on MS Teams

•

Video instruction: https://www.youtube.com/watch?v=JXo5_FjRIyw

MOODLE WA

https://tutorial.home.amu.edu.pl/ - The Student’s Intranet will offer an English-language tutorial for Moodle
soon.

Students may need to use different instances of Moodle depending the type of course taken:
•
•
•
•

The Faculty of English Moodle - https://www.elearning.amu.edu.pl/wa/login/index.php
The University Library’s Moodle - https://www.elearning.amu.edu.pl/bu/
Occupational Safety and Health course Moodle - https://szkoleniebhp.amu.edu.pl/
AMU Language School Moodle . - https://www.elearning.amu.edu.pl/sjuam/?lang=en

In order to take part in the ‘Preparation for online learning (MS Teams i Moodle)’ course taking place on the
8th of October, please make sure you can log into Moodle using your student e-mail address and USOSweb
password.
https://www.elearning.amu.edu.pl/wa/login/index.php

WHICH TOOLS FOR WHICH TYPE OF CLASS?
The Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (Centre for Remote Education Support AMU) prepared a
set of recommendations concerning which tools suit which type of class best These are available in Polish here .
The information provided there are recommendations only and the teachers at AMU may decide to adapt
these to their own requirements.

Please log in to MS Teams and Moodle at least 2 working days before your training. In case of questions, please
send them to elearning@amu.edu.pl.

