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EGERIA EDUKACJA 
PLATFORMA STUDENTA (PS) – LOGOWANIE I ZAKRES WIDOCZNYCH DANYCH NA STRONIE PLATFORMA 

STUDENTA (SYSTEM DEDYKOWANY DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW) 

 

1. Logowanie do Platformy Studenta (PS) 

Pierwsze logowanie do systemu Platforma Studenta (PS) najprościej 

wykonać z poziomu internetowej strony głównej wydziału, gdzie 

w menu Na skróty powinno być widoczne odwołanie (link z adresem) 

podwalające przenieść się na platformę1 (kliknięcie na baner Przejdź). 

 

Otrzymamy widok pozwalający na wpisanie identyfikatora i hasła do 

Platformy Studenta. 

 

 

 

Identyfikator: to adres email poczty studenta w domenie usz.edu.pl numeralbumu@stud.usz.edu.pl 

Hasło: aktualne hasło do poczty. 

UWAGA: Loginy i hasła do poczty usz.edu.pl zostały wysłane na adres poczty prywatnej studenta. 

W przypadku nie otrzymania informacji lub konieczności zmiany hasła korzystamy ze strony: 

https://zmianahasla.usz.edu.pl/ 

                                                           
1 Można również wkleić link https://ps.univ.szczecin.pl/cas/login w pole adresu przeglądarki na której pracujemy, 
lub skorzystać po pierwszym logowaniu z dodania tej strony do ulubionych stron w przeglądarce. 

mailto:albumu@stud.usz.edu.pl
https://zmianahasla.usz.edu.pl/
https://ps.univ.szczecin.pl/cas/login
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2. Zakres widocznych danych na stronie Platforma Studenta 

2.1. Strona główna 

 

1. Podstawowe dane studenta i jego kierunku wraz ze statusem (S [studiujący], SK [skreślony], 

A [absolwent]). 

2. Wyciągnięte najczęściej używane skróty do menu (do samodzielnego ułożenia). 

3. Po rozwinięciu widoczne wszystkie kierunki (aktualne, zakończone), do wyboru odnośnie 

widoczności. 

4. Po kliknięciu rozwijalne elementy menu:  

a) Użytkownik • Informacje i tok studiów, 

 • Płatności, 

 • Wirtualny indeks, 

 • Wnioski i sprawy (np. składanie wniosków   

                               stypendialnych, 

 • Stypendia (dotyczy wypłaconych kwot), 
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 • Ustawienia, 

 • Wydruki, 

 • Dokumenty; 

b) Wiadomości – możliwość wysyłania i otrzymywania wiadomości od pracowników 

dziekanatu oraz wykładowców; 

c) Ankiety – przejście do modułu ankietowania zajęć realizowanych przez studenta w danym 

semestrze (roku) akademickim; 

d) Zajęcia: • Harmonogram studenta – widok harmonogramów zajęć studenta, 

 • Harmonogram kierunku – widok harmonogramów wszystkich grup 

studenckich kierunku na którym jest student, 

 • Program studiów – widok planu studiów z odznaczeniem semestru 

realizacji zajęć, forma zaliczenia godzinami i punktami ECTS; 

e) Grupy i praktyki: 

 • Twoje grupy – widoczność numeru grupy administracyjnej  

(z przedmiotami ogólnymi dla kierunku, grupy administracyjnej dla 

specjalności oraz grup modułowych – odnośnie zajęć wybranych przez 

studenta), 

 • Zapisy do grup – widok grup z przedmiotami do wyboru, na które student 

zapisał się lub ma możliwość zapisania, 

 • Praktyki – grupy studenta na praktyki. 

 

 


