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Platforma estudia.wwsh.edu.pl 
Instrukcja dla studenta:  

zakładanie konta,  

logowanie na platformę  

i zapisywanie się do przedmiotów 

 

Spis treści: 

I. ZAKŁADANIE KONTA NA PLAFORMIE – strona 2 

II. LOGOWANIE SIĘ I ZAPISYWANIE DO PRZEDMITÓW – strona 5 
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I. ZAKŁADANIE KONTA NA PLAFORMIE 

1. Wchodzimy na stronę https://estudia.wwsh.edu.pl 

 

Rysunek 1. Strona główna platform estudia.wwsh.edu.pl 

2. Wybieramy Zaloguj się 

3. Na stronie logowania możemy: 

a. Zalogować się jeśli mamy już aktywne konto na platformie wprowadzając numer 

albumu i hasło 

b. Założyć nowe konto 

 

Rysunek 2. Strona logowania 

https://estudia.wwsh.edu.pl/
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4. Jeśli potrzebujemy założyć konto to na stronie logowania wybieramy przycisk 

ZACZNIJ TERAZ OD UTWORZENIA NOWEGO KONTA. 

 

Rysunek 3. Formularz zakładania nowego konta 

5. W formularzu zakładania nowego konta wprowadzamy: 

a. Numer albumu 

b. Ustalamy hasło 

c. Adres e-mail 

d. Imię 

e. Nazwisko 

6. Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy je klikając w przycisk UTWORZ MOJE NOWE 

KONTO. 
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Rysunek 4. Zatwierdzanie wprowadzonych danych w formularzu tworzenia nowego konta 

7. Po kliknięciu w przycisk UTWÓRZ MOJE NOWE KONTO zostanie wysłana na adres mailowy 

podany w formularzu wiadomość z prośbą o potwierdzenie procesu zakładania konta. Po 

potwierdzeniu konto będzie aktywne. 
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II. LOGOWANIE SIĘ I ZAPISYWANIE DO PRZEDMITÓW 

1. Wchodzimy na stronę https://estudia.wwsh.edu.pl 

 

Rysunek 5. Strona główna platformy estudia.wwsh.edu.pl 

 

2. Wybieramy Zaloguj się 

3. Na stronie logowania wprowadzamy numer albumu oraz hasło. 

 

Rysunek 6. Strona logowania 

https://estudia.wwsh.edu.pl/
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3. Po zalogowaniu otwiera się strona startowa użytkownika o nazwie Kokpit. W przestrzeni tej 

będą widoczne przedmioty, do których jesteśmy zapisani. 

 

 

Rysunek 7. Strona domowa studenta – Kokpit 

4. Po zalogowaniu wybieramy DOSTĘPNE PRZEDMIOTY. 

 

 
 

5. Z dostępnych przedmiotów wybieramy ten, do którego chcemy się zapisać. Przedmiot 

można odnaleźć korzystając z wewnętrznej wyszukiwarki Przeszukaj kursy. 
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Rysunek 8. Dostępne przedmioty na platformie 

6. Po wybraniu przedmiotu zapisujemy się do niego podając Klucz dostępu, który 

otrzymaliśmy od prowadzącego dany przedmiot lub z Dziekanatu Uczelni. 

 

7. Po zapisaniu się do przedmiotu będzie on od tej pory widoczny na Kokpicie studenta.  

8. Z udostępnionym materiałem w danym przedmiocie pracujemy zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi przez prowadzącego. 

 

 


