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Instrukcja użytkowania  
systemów informatycznych  

Każdy student na podstawie ważnej legitymacji studenckiej ma możliwość aktywowania swojego konta w systemie 

Eduroam w celu korzystania z poczty elektronicznej oraz Internetu bezprzewodowego (bezprzewodowa sieć Eduroam), 

systemu Office 365 (poczta studencka, MS Teams), Azure Dev Tools for Teaching, E-uczelnia/Moodle. 

 

Eduroam (bezprzewodowy Internet, poczta) – aktywacja konta możliwa  
na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu 

Adres strony: https://eduroam.ath.edu.pl 
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Krok 1 Aby aktywować konto na stronie https://eduroam.ath.edu.pl, zaloguj się do serwisu  za pomocą 

danych z legitymacji studenckiej: 

 
 
Nazwa użytkownika: pierwsza litera imienia + pierwsza litera nazwiska (bez polskich znaków)  
+ nr indeksu @student.ath.edu.pl 

Hasło: pierwsza litera imienia + pierwsza litera nazwiska + numer PESEL 
 
Przykład dla studenta Jan Kowalski:     
Nazwa użytkownika:  jk012345@student.ath.edu.pl   

UWAGA! Pamiętaj – numer indeksu to 6 znaków – łącznie z zerem na początku 
Hasło: jk12345678901 

Krok 2 Zmień domyślne hasło poprawnie wypełniając pola formularza: 
Imię ojca;  
Hasło (stare hasło);  
Nowe hasło (minimum 8 znaków);  
Powtórz nowe hasło 

Krok 3 Zaloguj się do serwisu podając nowe dane do logowania 

Krok 4 Aktywuj konto Eduroam po zapoznaniu się z regulaminem, poprzez zaznaczenie pola akceptacji:  
„Chcę przystąpić do Eduroam” 

Nazwa użytkownika oraz hasło aktywowanego konta Eduroam służy każdemu studentowi do logowania się  

w następujących serwisach internetowych: Sieć Wi-Fi Eduroam (Internet bezprzewodowy); E-uczelnia;  Azure Dev Tools 

for Teaching); Office 365 (poczta, Teams). 
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Dostęp do sieci bezprzewodowej Eduroam/Internet 2 

Krok 1 Każdy student, który dokonał aktywacji konta Eduroam zgodnie z pierwszą instrukcją broszury uzyskał 
dostęp do sieci bezprzewodowej Eduroam 

Krok 2 Dane logowania do sieci Wi-Fi są takie same, jak do wcześniej aktywowanego konta Eduroam 

Krok 3 Pod adresem https://eduroam.ath.edu.pl/pomoc-techniczna.aspx znajdują się 

szczegółowe instrukcje konfiguracji połączenia Wi-Fi sieci Eduroam  
na komputerach z systemami Windows, Linux jak również na urządzeniach mobilnych z systemem 
Androi 

 

 

Portal e-uczelnia (Moodle) 

Adres strony: https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl 3 

Krok 1 Każdy student, który dokonał aktywacji konta Eduroam zgodnie z punktem pierwszym niniejszej 
broszury uzyskał możliwość zalogowania się do portalu e-Uczelnia za pomocą tych samych danych  
co do systemu Eduroam 

 

Krok 2 Aby zalogować się do portalu kliknij w prawym górnym rogu strony 

Krok 3 Wypełnij formularz osobowy w którym wymaganymi polami są: imię, nazwisko oraz adres e-mail  
– a następnie zatwierdzić formularz 

Krok 4 Aktywuj konto  poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na podany wcześniej  
adres e-mail 

Krok 5 Możesz w pełni korzystać z portalu 
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Office 365 (poczta studencka, Teams) 

Adres strony: https://portal.office.com 
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Krok 1 Każdy student, który dokonał aktywacji konta Eduroam zgodnie z punktem pierwszym niniejszej 
broszury uzyskał możliwość zalogowania się do poczty studenckiej w usłudze Office 365 za pomocą 
tych samych danych co do systemu Eduroam. Adres e-mail ma postać:  pierwsza litera imienia + 
pierwsza litera nazwiska (bez polskich znaków) + nr indeksu @student.ath.edu.pl 

 

Więcej szczegółów dotyczących usługi Office 365 znajdziesz pod adresem: 

https://aci.ath.bielsko.pl/index.php/office-365 

 

 

 

Systemy nie powiązane z logowaniem w Eduroam 

(logowanie odbywa się za pomocą nowych danych założonych w formularzu rejestracyjnym) 

Wirtualny Dziekanat (eHMS) 

Adres strony: https://ehms.ath.bielsko.pl 
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Krok 1 Każdy student ma możliwość korzystania z systemu Wirtualny Dziekanat  
po wcześniejszym założeniu konta 

Krok 2 Formularz rejestracyjny znajduje się pod linkiem [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów] na stronie 
https://ehms.ath.bielsko.pl   

lub bezpośrednio pod adresem:  
https://ehms.ath.bielsko.pl/register.php 

Krok 3 Wypełnij wszystkie pola w formularzu - hasło powinno zawierać minimum 8 znaków 

 

 

 

 

 


