Opis Logowania:
Aby zalogować się do serwisu należy podać login/identyfikator (numer albumu) oraz hasło.

Po zalogowaniu, na stronie startowej pojawiają się:
Ważne zarządzenia Rektora Akademii Leona Koźmińskiego





Ankiety
Propozycje wykładów do wyboru
Ogłoszenia z dziekanatu
Aktualności

Opis wybranych funkcji menu:

Aktualny status i informacje o praktykach
studenckich
Formularz zgłoszeniowy i informacje dotyczące
Wymiany Międzynarodowej
Lista wybranych przedmiotów i ich wartości w
punktach ECTS
Lista materiałów do zajęć, zamieszczonych przez
wykładowców do pobrania przez studentów
System umożliwiający zapisy na przedmioty do
wyboru
Powrót do ogłoszeń na stronie głównej
System płatności elektronicznych

Kod
autoryzacyjny
wykorzystywany
jako
potwierdzenie tożsamości użytkownika podczas
rozmowy telefonicznej
Możliwość wyszukania wykładowcy, jego adresu
email, planu zajęć oraz dyżuru
Wylogowanie z serwisu Wirtualnej Uczelni

Twoje studia:
Dane studenta
Aktualny tok studiów
Przebieg studiów – informacja o poprzednich
semestrach i przeniesieniach od momentu
rozpoczęcia studiów na Uczelni
Oceny – możliwość przeglądnięcia ocen z
aktualnego oraz poprzednich semestrów
Prowadzący – informacje o prowadzącym dany
przedmiot i dyżurach danego prowadzącego
Plan studiów – informacje o przedmiotach, formie
zajęć i zaliczenia oraz ilości godzin.
Plan zajęć
Moduły i grupy
zajęciowych

–

informacje

o

grupach

Stypendia – przyznane stypendia na uczelni
Decyzje – decyzje z dziekanatu

Twoje dane finansowe:
Dane Finansowe – ogólne dane, numer NIP,
nazwa Banku itp.
Stan Rozliczeń – rodzaje opłat, data wpłaty,
zaległe wpłaty

Dyplom:
Praca dyplomowa informacje - dane dotyczące
pracy dyplomowej
Wybór Promotora – możliwość wyboru
promotora. Opcja staje się aktywna w przypadku,
kiedy jesteśmy na odpowiednim semestrze i np.
od średniej za dotychczasowy przebieg studiów –
w przypadku uaktywnienia opcji przez uczelnię
osoby z większa średnia będą miały
pierwszeństwo

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:
Dział Obsługi Klienta & Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań
Zaprasza do pokoju A115 w godzinach:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
email: it@kozminski.edu.pl
tel: +48 22 519 21 45

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 19:00
8:00 - 19:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

