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Wrocław, 28 września 2020 r.  
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania     
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB 
 

 

 
KOMUNIKAT  

w sprawie kodów dostępu do zajęć zamieszczonych w planach zajęć 
 
Drodzy Studenci, 
   

W nawiązaniu do Zarządzenia Dziekana numer 35/2020 w sprawie realizacji procesu 

kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych z dn. 

14.09.2020 przekazuję informację o zamieszczaniu w planach zajęć kodów dostępu do zajęć 

prowadzonych na platformie MS Teams w semestrze zimowym 2020/2021. 

1. Wykładowca założy zespół na platformie MS Teams (dla wszystkich zajęć widocznych 

w planie, a prowadzonych w semestrze zimowym 2020/2021 w formule on-line, tj. 

wykładów, ćwiczeń, seminariów, dyżurów, konwersatoriów jak również seminarium), 

nadając mu nazwę identyfikującą przedmiot, nazwisko i grupę, dla której jest 

przeznaczony oraz nazwę skróconą roku akademickiego i semestru. Poniżej przykład 

przyjętego zapis nazwy zespołu: 

Podstawy_Zarządzania/Nowak_Jan/M_I_N_Z_K_PZKL5*/2020_Z 

*Nazwa grupy do której jest przypisany student (widoczna w Extranecie) 

2. Wykładowca zamieści w planach zajęć (w Extranecie) kod dostępu do zajęć 

prowadzonych na platformie MS Teams. 

 

3. Kody dostępu będą zamieszczone w planach zajęć w następujących terminach: 

a) dla studiów niestacjonarnych najpóźniej 2 dni przed pierwszymi zajęciami (nie później niż 

w czwartek), 

b) studiów stacjonarnych najpóźniej do piątku poprzedzającego tydzień zajęć (z 

wyłączeniem terminów 01-02.10.2020) 

 

4. W semestrze zimowym (roku akademickiego 2020/2021) zajęcia będą odbywać się w 

modelu mieszanym (tj. w trybie tradycyjnym i zdalnym). W trybie tradycyjnym (bezpośrednio w 

salach uczelni) będą prowadzone zajęcia, w przypadku których nie ma możliwości uzyskania efektów 

uczenia się w trybie zdalnym oraz zajęcia lub całe dni zajęciowe, w których – ze względu na proces 

kształcenia oraz niezbędne czynności administracyjno-organizacyjne – konieczna jest obecność 

studenta na uczelni. 
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5. Uczelnia służy wszelkim możliwym wsparciem technicznym.  

a) w zakresie obsługi platformy Moodle  
 e-larning@wsb.wroclaw.pl,  

 Poprzez moduł Wsparcie w górnej belce Moodle 

b) w zakresie obsługi platformy MS Office (w tym aplikacji Ms Teams) 
 admin365@wsb.wroclaw.pl 

c) W zakresie logowania do Extranetu: 
 admin@wsb.wroclaw.pl  

 

 

 

Poniżej przypomnienie zasad logowania do  Extranetu: 

 
 
 
 
 
 
Łączę wyrazy szacunku, 

 
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB 

 
Dziekan 

Wydziału Finansów i Zarządzania 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  
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Instrukcja pobierania kodów do zajęć do kursów on-line( MS Teams) 
 

1. Zaloguj się do Extranetu. 

2. Włącz swój plan zajęć ( menu po lewej stronie Plan zajęć-Mój plan)i odszukaj zajęcia do 
których należy pobrać kod MS Teams (student musi być przypisany przez Dziekanat do grupy 
aby widzieć swój plan zajęć) 

3. Wybrany kod zajęć skopiuj a następnie wklej w aplikacji MS Teams w celu dołączenia do 
zespołu zajęciowego( ścieżka zespoły-dołącz do zespołu lub utwórz nowy- dołącz do zespołu 
wpisując kod). 

4. Po wpisaniu właściwego kodu zespół będzie widoczny MS Teams ( zakładka zespoły). 

 

Widok konta studenta w Extranecie: 

 

Widok konta studenta w MS Teams: 

 

 

Skopiuj kod do 

zajęć 


