
  

INSTRUKCJA LOGOWANIA na 
platformę e-learningową 

Krakowskiej Wyższej Szkoły 
Promocji Zdrowia 

STUDENT  

      

2021-9-30 



Instrukcja logowania na platformę e-learningową KWSPZ w Krakowie 

Strona: 1 / 6 

SPIS TREŚCI 
1. PIERWSZE LOGOWANIE / ZAPOMNIANE HASŁO do platformy e-learningowej .............................................. 2 

2. Zmiana hasła ................................................................................................................................................... 3 

3. Dane Profilowe do uzupełnienia / aktualizacji ................................................................................................ 5 

4. DOŁĄCZANIE DO KURSÓW EGZAMINACYJNYCH ............................................................................................. 5 

4.1. Dostęp do kursu egzaminacyjnego ........................................................................................................ 5 

4.2. Dostęp do egzaminu .............................................................................................................................. 6 

 

  



Instrukcja logowania na platformę e-learningową KWSPZ w Krakowie 

Strona: 2 / 6 

1. PIERWSZE LOGOWANIE / ZAPOMNIANE HASŁO                            

DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 
 

W celu zalogowania się na platformę EL otwieramy w przeglądarce internetowej stronę szkoły: www.kwspz.pl 

Rozwijamy opcję [Logowanie] oraz przechodzimy do linku: [e-learning] 

 

Zostajemy skierowani bezpośrednio do okna logowania do platformy EL, gdzie wybieramy opcję 

[Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasło?]. 

 

 

Po przeniesieniu na kolejną stronę w polu tekstowym [Nazwa użytkownika] wpisujemy swój numer albumu i 

klikamy [Wyszukaj]. 

 

http://www.kwspz.pl/
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W następnym oknie klikamy [Kontynuuj] i przechodzimy do swojego maila, gdzie postępujemy zgodnie z 

instrukcjami z otrzymanej wiadomości. 

 

 

2. ZMIANA HASŁA 
W celu zmiany hasła należy otworzyć sekcję [Profil] dostępną w prawym górnym rogu ekranu poprzez 

naciśnięcie swojego Imienia i Nazwiska: 
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Następnie naciskamy na koło zębate w prawym górnym rogu i wybieramy opcję „zmień hasło”: 

 

A: Wprowadzamy aktualne hasło do platformy.  

B: Wprowadzamy nowe hasło. 
Należy pamiętać, iż hasło musi składać się minimalnie z 8 znaków, w tym: 

 Minimum 1 duża litera 

 Minimum 1 mała litera 

 Minimum 1 cyfra 

 Minimum 1 znak specjalny. Znaki specjalne to: !@#$%^&*() 
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3. DANE PROFILOWE DO UZUPEŁNIENIA / AKTUALIZACJI 
Każdy student powinien posiadać aktualne dane profilowe takie jak: 

 Adres mailowy 

 Zdjęcie profilowe 

Podanie właściwego adresu pozwala na odzyskanie hasła w przypadku jego utraty, oraz na zapewnienie 
kontaktu z wykładowcami. 

4. DOŁĄCZANIE DO KURSÓW EGZAMINACYJNYCH 
Po zalogowaniu się otrzymują Państwo dostęp do kursów, jakie zostały przypisane do Państwa konta. W celu 

zalogowania się do kursu egzaminacyjnego poniższą procedurę należy przeprowadzić tylko raz. Po 

prawidłowym wykonaniu poniższych poleceń kurs egzaminacyjny będzie już znajdował się na liście dostępnych 

kursów. 

4.1. Dostęp do kursu egzaminacyjnego 
W celu odnalezienia kursu egzaminacyjnego należy przejść do strony głównej platformy EL:  

 

Na liście kursów przechodzimy na sam dół strony, gdzie odnajdujemy odpowiednią kategorię z kursami 

egzaminacyjnymi.  
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Po wejściu do odpowiedniej kategorii, należy wybrać odpowiedni kurs egzaminacyjny zgodnie z trybem 

studiów. 

 

Po wejściu do odpowiedniego kursu zostaną Państwo poproszeni o wpisanie kodu dostępu, który Państwo 

powinni otrzymać od dziekanatu.  

 

 

4.2. Dostęp do egzaminu 
Następnym krokiem jest odszukanie odpowiedniego modułu z egzaminem. Należy odnaleźć moduł z 

odpowiednią datą na etykiecie oraz wejść do egzaminu w dacie i godzinie wyznaczonej na rozwiązanie testu.  W 

przeciwnym wypadku podejście do testu jest niemożliwe. 

 

POWODZENIA 😉 

 

 

 

 


