
PROCEDURA LOGOWANIA  

KONFERENCJA  
PSYCHOLOGIA-KONSUMPCJA-JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Na adres mailowy administrator tenanta Uniwersytet Gdański wyśle zaproszenie do dołączenia.  
W zależności od posiadanego konta pocztowego i menadżera poczty elektronicznej procedura może 
nieco się różnić. Jeśli chcą Państwo, aby zaproszenie zostało wysłane na inny adres (np. powiązany  
z istniejącym już kontem Ms Teams), prosimy o zgłoszenie tego na adres: konsumpcja@ug.edu.pl.  
 

2. Przykładowo, mail z zaproszeniem wygląda jak na ilustracji poniżej: 

 

3. Po odebraniu wiadomości wybierz opcję „Zaakceptuj zaproszenie”. 

 

  

mailto:konsumpcja@ug.edu.pl


Następnie proceduj zgodnie z tym, co pojawi się na Twoim ekranie. 

NIE MASZ KONTA W MICROSOFT 
(TZW. LIVE ID),  

ANI W MS TEAMS 

MASZ KONTO W MICROSOFT  
(TZW. LIVE ID) 

MASZ KONTO  
W MS TEAMS 

 

 

 
PRZEJDŹ DO PUNKTU 4. PRZEJDŹ DO PUNKTU 9. 

Jeśli nie pamiętasz, hasła uruchom 
procedurę z linku Nie pamiętam 
hasła. 

PRZEJDŹ DO PUNKTU 10. 

4. Stwórz hasło dla swojego konta. Nowe hasło ma być alfanumeryczne składać się z przynajmniej 8 
znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfrę. Prosimy, aby dobrze zapamiętać to hasło, gdyż 
posłuży ono do logowania się na konferencję. Po wpisaniu hasła kliknij „Dalej”. 
 

 
5. Należy podać kilka wymaganych informacji. Kliknij „Dalej”. 

 



 
 

6. Następnie należy pobrać kod do weryfikacji konta, który zostanie wysłany na adres podany przy 
logowaniu.  
 

 

7. Niewykluczone, że e-mail ten zostanie zakwalifikowany przez filtry menadżera pocztowego jako 
SPAM, dlatego prosimy, aby dobrze sprawdzić wszystkie foldery, do których trafiają nowe 
powiadomienia. Wiadomość z kodem będzie wyglądać następująco: 

 



 

 

  



 
 

8. Po otrzymaniu kodu należy wpisać go w miejscu logowania. Kliknij „Dalej”. 
 

 
 

 
9. Następnie zaakceptuj uprawnienia wymagane przez Uniwersytet Gdański. 

 

  



 
10. Przy pytaniu o wylogowywanie dla ułatwienia dalszej pracy należy wybrać „Tak”. 

 

 
11. Nastąpi przekierowanie do Ms Teams. W kolejnym kroku należy wybrać sposób obsługi 

Ms Teams. Możliwe jest łączenie się z poziomu okna przeglądarki lub za pomocą aplikacji klasycznej, 
której użycie zalecamy ze względu na większe możliwości i lepsze wrażenia z przekazu wydarzenia.  
 
Aplikację pobieramy, wybierając „Pobierz aplikację”. Następnie należy ją zainstalować i zalogować 
się przy pomocy utworzonego właśnie konta. Możesz również użyć aplikacji sieciowej – Ms Team 
otworzy się w oknie przeglądarki. Jeśli masz już aplikację MS Teams, kliknij „Uruchom teraz”.  

 
 
Niezależnie, co wybierzesz, spowoduje to przeniesienie do kanału ogólnego w Zespole 
KONFERENCJA PSYCHOLOGIA_KONSUMPCJA_JAKOŚĆ ŻYCIA_2020. To tutaj odbędzie się 
konferencja. 
 
Dla osób, które już korzystają z Ms Teams – pojawi się możliwość przełączania między tenantami: 
własnym a gościnnym UG (funkcja dostępna koło awatara w prawym górnym rogu aplikacji): 

 



 
Aby zalogować się do Ms Teams ponownie: 
- osoby, które korzystają z aplikacji logują się bezpośrednio w niej, 
- osoby, które korzystają z przeglądarki wchodzą na www.teams.office.com i logują się. 
 
Zalecamy zapoznanie się z filmem przygotowanym przez Microsoft na temat rozpoczynania pracy z 
Ms Teams:  https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/f91abfc1-6c4d-4dee-9277-
630bf59f25d5?autoplay=false 

http://www.teams.office.com/
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/f91abfc1-6c4d-4dee-9277-630bf59f25d5?autoplay=false
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/f91abfc1-6c4d-4dee-9277-630bf59f25d5?autoplay=false

