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Magnificencje Rektorzy,  

 

Szanowni Państwo, 

 

COVID-19 wpłynął na życie milionów ludzi na całym świecie. Wiele uczelni z każdego zakątka 

globu podejmuje trudną decyzję o tymczasowym zawieszeniu zajęć mając na uwadze zdrowie  

i bezpieczeństwo studentów, wykładowców oraz pracowników.  

 

Microsoft chce w nowych warunkach wesprzeć studentów, doktorantów i wykładowców  

w zapewnieniu ciągłości studiowania. Świetnie znany państwu pakiet Office 365 dla Edukacji 

pozwala na zorganizowanie pracy zdalnej uczelni, zapewnienie studentom i nauczycielom 

akademickim bezpiecznego dostępu do zasobów edukacyjnych oraz danych przy zachowaniu 

najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Usługi i aplikacje, które 

dostępne są w planie Office 365 A1 są bezpłatnie udostępniane uczelniom bezterminowo  

(tj. poczta e-mail dla każdej osoby w szkole, wirtualny dysk OneDrive, Office Online, OneNote 

i Microsoft Teams). 

 

Bezpośrednią odpowiedzią na zamknięte aule jest Microsoft Teams. To narzędzie, które 

wspomaga komunikację i współpracę grup użytkowników, w tym - studentów i wykładowców. 

Do jego najważniejszych funkcji należą:  

• Prowadzenie spotkań i wykładów online z możliwością wyświetlania prezentacji  

i tablicy 

• Proste udostępnianie materiałów studentom 

• Prowadzenie wspólnych notesów  

• Przypisywanie zadań do wykonania i nadawanie ocen 

 

Firma Microsoft od lat udostępnia uczelniom na całym świecie te rozwiązania całkowicie za 

darmo. Lata współpracy z uczelniami publicznymi i niepublicznymi w Polsce pozwoliły 

wspólnymi siłami dokonać wielu wdrożeń rozwiązania Office 365 dla Edukacji. Wdrożenia te 

zostały bardzo dobrze odebrane przez społeczności akademickie. To daje pewność, że nasza 

propozycja jest wiarygodna i odpowiada światowym standardom. Wśród polskich uczelni, które 

korzystają w dużej skali z rozwiązania Office 365 dla Edukacji między innymi znajdują się: 

• Uniwersytet Jagielloński 

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

• Uniwersytet Gdański 

• Politechnika Warszawska 

• Politechnika Łódzka  

• Wojskowa Akademia Techniczna 

• Szkoła Główna Handlowa 

• Akademia Leona Koźmińskiego 

 



Bogate materiały potrzebne do wdrożenia rozwiązania Office 365 dla Edukacji, w tym - 

materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich i studentów znajdą Państwo na stronie 

aka.ms/ZdalnaNauka.  

 

Potrafimy również pomóc w szybkim przestawieniu się na dydaktykę prowadzoną zdalnie. 

Proponujemy Państwu otwarte, całkowicie bezpłatne szkolenie „Zdalne nauczanie z Microsoft 

Teams od podstaw”, na które już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Szkolenie 

odbędzie się w piątek 3 kwietnia, 2020 r. w godz. 14:00 – 16:00, dostęp przez LINK - Live event. 

Będę bardzo zobowiązana za przesłanie tego zaproszenia wszystkim zainteresowanym osobom 

z Państwa uczelni. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Cecylia Szymańska 

 

Dyrektor ds. Sektora Edukacji 

Microsoft Polska 

 

https://www.aka.ms/ZdalnaNauka
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFhNzhmZDktZDY0YS00ZTVhLTllMWYtMDg4ZGQxMDhmYzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2208638eeb-fe0b-461f-b5e6-d493c6df5347%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

