
rejestracja i korzystanie
z platformy słuchacza UTW PŁ  

Instrukcja



https://utw.p.lodz.pl1. Należy wejść na stronę internetową   
gdzie ukaże się okienko jak poniżej:

Aby móc się zalogować do platformy 
należy najpierw jednorazowo 
dokonać rejestracji

Tu klikamy w celu 
pierwszej rejestracji



2. W celu rejestracji należy wypełnić wszystkie okienka danymi 
zgodnymi z deklaracją kontynuacji zajęć składaną w biurze UTW 
oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.

Po wypełnieniu okienek wciskamy przycisk 

Po wciśnięciu przycisku ukaże się komunikat na zielonym tle 

Na podany przez słuchacza w czasie rejestracji adres e-mail, 
został automatycznie wysłany link do potwierdzenia Państwa 
adresu e-mail. Nadawcą mail jest utw@info.p.lodz.pl

Wymyślone przez 
słuchacza hasło do 
naszej platformy



Po kliknięciu na link ukaże się okno z informacją, 
że konto oczekuje na aktywację przez 

administratora

3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do skrzynki pocztowej i uruchomienie kliknięciem 
linku jak niżej, do 48 godzin od momentu rejestracji. 

Przykładowy obraz 
wyglądu wiadomości 
od nadawcy 
utw@info.p.lodz.pl



4. W kolejnym kroku oczekujecie Państwo na weryfikację Państwa danych przez administratora 
(pracownika UTW PŁ), zgodnie ze złożoną deklaracją i uaktywnienie konta słuchacza. 

5. Po pomyślnej, jednorazowej weryfikacji przez administratora możecie Państwo logować się do platformy 
UTW i korzystać z jej zasobów. Z uwagi na duża liczbę słuchaczy weryfikacja może potrwać, prosimy o 
cierpliwość.

Widok 
platformy

Zakładka w której będą 
sukcesywnie umieszczane 
wykłady

Możliwość 
edycji 
danych 
słuchacza

LOGINEM do platformy jest Państwa 
adres e-mail 

HASŁO – wymyślone na potrzeby 
platformy UTW przy rejestracji. 
(dobrze, żeby hasło było inne niż do 
Państwa skrzynki e-mail)



opisTu będzie znajdował się opis 
wykładowcy/wykładu

Wykład

Przycisk uruchamiania 
odtwarzania wykładu

Uruchomienie widoku 
na pełny ekran



W poszczególnych zakładkach będą umieszczane 
różne dokumenty, instrukcje bądź materiały 
do wyłącznego użytku słuchaczy UTW PŁ. 
Pliki będzie można otworzyć, bądź zapisać
na swoim komputerze





Wciskamy przycisk

Ukaże się informacja na 
zielonym tle o możliwości 
zresetowania hasła a na 
Państwa adres e-mail zostanie 
wysłany link aktywny przez 
jedną godzinę.

Instrukcja działania w przypadku zapomnienia hasła do platformy



Instrukcja działania w przypadku zapomnienia hasła do platformy

Wpisujemy w pole nowe hasło, powtarzamy 
i klikamy przycisk

Ukaże nam się informacja o ustawieniu 
nowego hasła. Po wciśnięciu przycisku
będzie można zalogować się z użyciem nowego hasła


