Wydział Kultury Fizycznej

Gdańsk, 07.05.2020 r.

KOMUNIKAT NR 72/2019/2020
Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej

1. Dla wszystkich studentów AWFiS zostały utworzone konta uczelniane na platformie Office
365. Dzięki temu każdy student będzie miał dostęp do wybranych usług online:
 Poczta elektroniczna o pojemności skrzynki 50 GB,
 Dysk chmurowy OneDrive o pojemności 1 TB,
 Pakiet Office Online (Word, Excel, PowerPoint dostępne przez przeglądarkę WWW),
 Aplikacje do komunikacji i pracy grupowej (Teams, Yammer, Sharepoint).
2. Uczelniane konto powinno być wykorzystywane wyłącznie do edukacji i rozwoju naukowego
studenta AWFiS (w trakcie studiów), który zobowiązany jest do przestrzegania Polityki
Bezpieczeństwa AWFiS podczas korzystania z funkcjonalności związanych z przydzielonymi
usługami i aplikacjami. Konta uczelniane będą wykorzystywane do kontaktu z pracownikami
i zajęć online. Wszystkie oficjalne sprawy adresowane do nauczycieli i pracowników
administracyjnych AWFiS proszę wysyłać używając konta uczelnianego.
3. Regulacje korzystania z Usług Online w zakresie Office365 oraz zobowiązania w odniesieniu
do przetwarzania i zabezpieczania Danych użytkownika oraz Danych Osobowych przez
Usługi Online określa dokumentacja firmy Microsoft:
a) Postanowienia Dotyczące Usług Online
http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx
b) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA)
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/
c) Oświadczenie o ochronie prywatności
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
4. Aktywacja uczelnianego konta pocztowego wraz z towarzyszącymi usługami Office 365 jest
równoznaczna z akceptacją przez osobę użytkującą to konto niniejszego regulaminu.
5. Instrukcja pierwszego logowania:
1) Wejść na stronę www.office.com
2) Użyj jako loginu numeru albumu studenta bez cyfr zero przed pierwszą liczbą (np. loginem dla
numeru albumu 091213 jest 91213@awf.gda.pl)
3) Użyj jako hasła swoich inicjałów, znaku „#” i numeru albumu studenta przedzielonego po dwóch
cyfrach znakiem „@”. Przykładowo, dla Pana Jana Kowalskiego inicjały to „JK” a numeru albumu
„091213” jak wyżej to „91213”. Format hasła ma więc postać: JK#91@213
4) Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło i podać swoje dane do odzyskiwania dostępu do
konta wg instrukcji na stronie.
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