
Ujednolicenie loginu do Moodle i MS Teams 

oraz zmiana adresu e-mail na koncie Moodle 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z pracami informatycznymi mającymi na celu ujednolicenie loginu do 
platform edukacyjnych wykorzystywanych na AWF Poznań  i Filii ZWKF do zdalnego 
nauczania tj. Moodle oraz MS Teams, informujemy,  że 15 czerwca 2021 r. 
o godzinie 08:30 nastąpi: 

1. Zmiana loginu dla studentów AWF Poznań na platformie Moodle 
 (E-learning) dostępnej pod adresem: https://elearning.awf.poznan.pl. 

Od tego dnia i podanej godziny login Moodle dla studenta będzie miał identyczną 
strukturę jak login do konta MS Teams, czyli: 

 12345@student.awf.poznan.pl, gdzie 12345 to nr albumu danego studenta. 

Dotychczasowy login Moodle o strukturze 12345, czyli wyłącznie sam nr albumu 
studenta od 15 czerwca 2021 r. przestanie funkcjonować i nie będzie możliwe 
logowanie za jego pomocą. 

Hasło do konta Moodle pozostanie bez zmian.  

 

2. Równocześnie wraz ze zmianą loginu nastąpi zmiana adresu e-mail 
przypisanego do konta Moodle. 

Nowy adres e-mail będzie miał identyczną strukturę jak login Moodle, czyli: 

 12345@student.awf.poznan.pl, gdzie 12345 to nr albumu danego studenta. 

Dotychczas jako adres e-mail przypisany do konta Moodle widniał prywatny adres 
jaki był przypisany do konta studenta na Wirtualnej Uczelni. 

Adres e-mail przypisany do konta Moodle jest wykorzystywany przy wysyłce 
komunikatów i powiadomień z systemu Moodle np. przy próbie odzyskania 
zapomnianego hasła Moodle. 

 

W związku z tym w przypadku problemów z logowaniem do Moodle lub chęci 
odzyskania hasła należy sprawdzić pocztę e-mail na skrzynce przypisanej do konta 
Moodle np. 

 12345@student.awf.poznan.pl   



Jak sprawdzić pocztę na skrzynce e-mail w domenie 
 student.awf.poznan.pl 

 

1. W celu sprawdzenia poczty e-mail na skrzynce np. 12345@student.awf.poznan.pl 
należy: 

a) Wejść na stronę https://outlook.office.com i zalogować się za pomocą 
      identycznych danych tj. loginu i hasła jak do swojego konta MS Teams: 

 

 

Czyli w polu „Adres e-mail lub numer telefonu” podajemy login MS Teams np. 

 12345@student.awf.poznan.pl i klikamy „Dalej” 

  



b) W kolejnym kroku podajemy hasło do swojego konta Teams i klikamy „Zaloguj”: 

 

  



c) w efekcie mamy dostęp do skrzynki odbiorczej np. 12345@student.awf.poznan.pl 
     oraz podgląd wszystkich wiadomości e-mail jakie znajdują się na tej skrzynce: 

 

 

 

2. Alternatywnie można: 

a) wejść na stronę https://office.com i zalogować się za pomocą identycznych danych 
    tj. loginu i hasła jak do swojego konta MS Teams. 

 



b) po zalogowaniu na stronie office.com (Office365) z dostępnej listy aplikacji 
     wybieramy ikonę Outlooka: 

 

 

  



c) w efekcie mamy dostęp do skrzynki odbiorczej np. 12345@student.awf.poznan.pl 
     oraz podgląd wszystkich wiadomości e-mail jakie znajdują się w tej skrzynce: 

 

 


