
Korzystanie z MS Teams przez studentów

Korzystanie z Teams z punktu widzenia Studenta wymaga następujących kroków:

1. Ustawienia hasła na platformie Microsoft 365
2. Uruchomienie Teamsów
3. Dołączenie do zespołu,  którym może być np. grupa wykładowa z danego przedmiotu
4. Dołączanie do spotkań online / wykładów.

1. Ustawienia hasła na platformie Microsoft 365
Otwieramy stronę   https://auth.s.pwste.edu.pl/ 
Przed ustawieniem hasła do Microsoft 365, weryfikujemy swoją tożsamość hasłem do USOS-a. 
Jeśli nie mamy konta w USOS-ie, proszę skontaktować się z Działem Informatyki.

Klikamy na przycisk WERYFIKUJ. Jeśli weryfikacja będzie prawidłowa, pojawi się okienko:

https://auth.s.pwste.edu.pl/


Wymyślamy jakieś hasło (jeśli będzie za słabe - to system go nie przyjmie). Klikamy ustaw hasło. 
Jeśli uzyskamy potwierdzenie pomyślnego ustawienia hasła, pokaże się okienko:

2. Uruchomienie Teamsów

Możemy zalogować się teraz do MS Teams za pomocą adresu  https://teams.microsoft.com. 

Z Temsów można korzystać z poziomu  nowych wersji przeglądarek (Chrome, Edge, Opera) lub 
poziomu aplikacji (którą można zainstalować).

Zainstalowanie aplikacji i korzystanie z niej jest zalecane. Zwłaszcza, gdy ktoś korzysta z 
przeglądarki Firefox (ona nie obsługuje spotkań online) lub smartfonów.

3. Dołączenie do zespołu

Przez zespół rozumiemy grupę (np. wykładową, ćwiczeniową) z danego przedmiotu, prowadzonego
na danym roku.
Studenci mogą dopisać się do zespołów nauczycieli za pomocą kodu zespołu, który zostanie im 
przez wykładowców wysłany (za pomocą USOSweba lub poczty).

Po otrzymaniu kodu, Student klika w ikonkę zespoły, aby wejść na ekran z przyciskiem [Dołącz do 
zespołu lub utwórz nowy]. Kod wpisuje w przesnaczonej do tego ramce – jak na poniższym 
obrazku:

https://teams.microsoft.com/


Od tego momentu będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach zespołu. 

Uwaga!
Prowadzący zajęcia mają możliwość dołączania studentów do zespołów. W takim wypadku 
student od razu widzi zespół / zespoły w których uczestniczy i trzeci krok (dopisywanie do 
zespołu) może pominąć.

4. Dołączanie do spotkań online
Gdy otworzymy panel zespołu (kliknięcie w prostokąt z nazwą zespołu), widzimy opis ostatnich 
działań w tym zespole. Jeśli zostało rozpoczęte spotkanie online (na przykład wykład) – widać 
niebieski prostokąt:

Klikając w przycisk „Dołącz” możemy dołączyć do spotkania.
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