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1. LOGOWANIE DO SYSTEMU eSTUDENT 2.0 
Istnieją dwa sposoby logowania do systemu eStudent 2.0: poprzez strony 
internetowe https://estudent2.put.poznan.pl lub https://elogin.put.poznan.pl. 

1.1.  Logowanie za pomoc ą adresu https://estudent2.put.poznan.pl 
1.1.1. W celu uruchomienia bezpośrednio systemu Student 2.0 wpisujemy 

w przeglądarce internetowej adres https://estudent2.put.poznan.pl. Na 
ekranie pojawia się Formularz logowania, strona obsługiwana przez 
środowisko eKonto Politechniki Poznańskiej. 

1.1.2. Aby zalogować się do systemu, w Formularzu logowania wpisujemy 
Nazwę użytkownika  w formacie imię.nazwisko@student.put.poznan.pl 
oraz Hasło, za pomocą którego logujemy się również do poczty 
studenckiej. 

1.1.3. Następnie klikamy na przycisk ZALOGUJ SIĘ. 

 

1.2. Logowanie za pomoc ą adresu https://elogin.put.poznan.pl 
1.2.1. Drugim sposobem uruchomienia systemu eStudent 2.0 jest logowanie 

się za pośrednictwem strony https://elogin.put.poznan.pl, na której 
w Formularzu logowania również wpisujemy Nazwę użytkownika  i Hasło  
analogicznie jak punkcie 1.1.2. instrukcji. W ten sposób logujemy się do 
serwisu eLogin, w ramach którego funkcjonuje m.in. system eStudent 2.0. 
Na ekranie wyświetlona zostaje strona startowa serwisu eLogin. 

1.2.2. W MENU widocznym po lewej stronie ekranu wybieramy funkcję 
DOSTĘPNE SYSTEMY. 
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1.2.3.  Na ekranie pojawia się strona zawierająca listę wszystkich systemów, 
do których dostęp posiada zalogowany użytkownik. Z listy tej wybieramy 
system eStudent 2.0 i klikamy na jego nazwę. 
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2. STRONA GŁÓWNA 
2.1. Po poprawnym zalogowaniu się na ekranie pojawia się Strona główna 

systemu eStudent 2.0. 

 

2.2. Na stronie tej zamieszczone są odnośniki do komunikatów dotyczących 
studentów. Pełna treść tych wiadomości publikowana jest na stronach 
Serwisu Studenckiego Politechniki Poznańskiej. Aby zapoznać się z całością 
komunikatu, należy kliknąć na tytuł danego komunikatu lub na polecenie 
„Zobacz cały komunikat”, umieszczone pod tytułem każdego z nich. System 
automatycznie przekieruje nas na właściwą stronę serwisu studenckiego. 

2.3. W lewej części ekranu Strony głównej systemu eStudent 2.0 znajduje się 
MENU GŁÓWNE, które umożliwia korzystanie z kolejnych funkcji systemu, 
takich jak TWOJE STUDIA. 
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3. TWOJE STUDIA 
Funkcja Twoje studia umożliwia zapoznanie się z całą historią studiów zalogowanego 
użytkownika. Zawarte są tu bowiem informacje o kierunkach jego studiów, 
zestawienia przedmiotów wraz z wyszczególnieniem nauczycieli akademickich 
prowadzących poszczególne zajęcia i oceną końcową otrzymaną z każdego 
przedmiotu w trakcie całych studiów. 

3.1.  FUNKCJE SYSTEMU 
Po wybraniu z MENU GŁÓWNEGO funkcji TWOJE STUDIA, na ekranie 
pojawia się strona zawierająca dane osobowe użytkownika. Po lewej stronie 
ekranu znajduje się natomiast szczegółowe menu zawierające zestawienie 
funkcji systemu pogrupowanych w kategorie: WYBRANE STUDIA, DANE 
OGÓLNE i SEMESTRY.  

3.2.  WYBRANE STUDIA 
Menu, o którym mowa powyżej, zawiera funkcję WYBRANE STUDIA. Po 
zaznaczeniu jej wskaźnikiem myszki, na ekranie pojawia się ikona 
zawierająca informacje o aktualnym kierunku studiów wraz z ich formą, 
rodzajem oraz specjalnością i wydziałem. 

 

3.2.1. W sytuacji, gdy użytkownik korzystający z systemu eStudent 2.0 
studiuje na Politechnice Poznańskiej na więcej niż jednym kierunku lub 
też ukończył studia określonego stopnia i kontynuuje naukę na kolejnym, 
ma możliwość zapoznania się z przebiegiem każdego z tych kierunków 
lub stopni. 

3.2.1.1. Aby wybrać inny kierunek studiów niż ten, który pojawił się 
w polu WYBRANE STUDIA, klikamy na przycisk ZMIEŃ znajdujący 
się w dolnej części tego pola. Na ekranie pojawia się okno 
zawierające zestawienie wszystkich studiów rozpoczętych na 
Politechnice Poznańskiej. Te oznaczone kolorem zielonym to 
aktualnie trwające, szare natomiast to studia zakończone. Za 
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pomocą przycisku WYBIERZ znajdującego się przy każdym 
z kierunków, wskazujemy ten, o którym chcemy uzyskać 
szczegółowe informacje. 

 

3.3.  DANE OGÓLNE 
W bocznym menu oprócz WYBRANYCH STUDIÓW znajdują się również 
DANE OGÓLNE zawierające zestawienie funkcji systemu dotyczących 
danych osobowych studenta, jego studiów, egzaminów dyplomowych oraz 
legitymacji. 

3.3.1. Dane osobowe 
Po wybraniu z menu funkcji DANE OSOBOWE na ekranie wyświetlone 
zostają podstawowe informacje o studencie tj. imię i nazwisko, imiona 
rodziców, dane dotyczące urodzenia i miejsca zamieszkania, dane 
kontaktowe. W dolnej części ekranu widoczne są natomiast informacje 
dotyczące dokumentów potwierdzających jego wykształcenie. 
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3.3.2. Studia 
Wybranie z menu funkcji STUDIA powoduje wyświetlenie przez system 
podstawowych informacji na temat wybranego kierunku studiów. 
W zestawieniu pojawiającym się na ekranie widoczne są takie dane jak: 
numer albumu studenta; kierunek, rodzaj i forma studiów; bieżący rok 
i semestr studiów oraz grupa dziekańska, data rozpoczęcia i planowana 
data zakończenia studiów jak również bieżąca liczba punktów ECTS 
oraz bieżąca średnia wszystkich ocen. 

 

3.3.3. Egzaminy dyplomowe 
Po wybraniu z menu funkcji EGZAMINY DYPLOMOWE system 
wyświetla tabelę zawierającą informacje na temat planowanych lub 
przeprowadzonych już egzaminów dyplomowych danego studenta. 
Znajdują się tutaj dane dotyczące terminu egzaminu, składu komisji 
egzaminacyjnej a także średnich ocen otrzymanych ze studiów, pracy 
i egzaminu dyplomowego oraz ostatecznej oceny na dyplomie. 
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3.3.4. Wgrywanie pracy dyplomowej na serwer 
Aby wgrać pracę dyplomową na serwer należy z bocznego menu 
wybrać opcję Dane ogólne->Egzaminy dyplomowe. Następnie należy 
nacisnąć przycisk Praca dyplomowa umiejscowiony pod tabelką 
z danymi o egzaminie dyplomowym. Pojawi się wówczas formularz 
służący do umieszczenia pracy dyplomowej na serwerze. 

W górnej części formularza, zaraz pod danymi o egzaminie 
dyplomowym znajduje się pole Streszczenie pracy. Poniżej znajdują się 
panel wyboru plików do załadowania. Dzięki niemu można załadować 
następujące pliki:  

• Wersja edytowalna - Wersja edytowalna pracy to jeden plik 
w jednym z formatów: doc, docx, odt, rtf . Wersja ta jest 
wymagana do uznania kompletności wersji elektronicznej pracy. 

• Wersja do wydruku - Wersja pracy do wydruku to jeden plik 
w jednym z formatów: pdf . Wersja ta jest wymagana do uznania 
kompletności wersji elektronicznej pracy. 

• Załączniki - Załączniki to dodatkowe materiały do pracy 
dyplomowej w postaci elektronicznej, dostarczone razem 
z wydrukowaną pracą na nośniku danych. Wszystkie te 
załączniki należy wgrać do systemu. Nie ma ograniczeń co do 
liczby plików i ich formatu. Zaleca się, aby nazwy plików 
odzwierciedlały ich zawartość. 
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Aby załączyć odpowiedni plik należy w odpowiedniej sekcji nacisnąć 
przycisk Wybierz plik. Następnie z okna dialogowego wybrać plik 
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w odpowiednim formacie, który ma zostać załączony. Całkowity rozmiar 
wszystkich plików nie może przekroczyć 2,00 GB. Po załączeniu 
wszystkich plików należy potwierdzić oświadczenie, że załączona w 
wersji elektronicznej praca dyplomowa jest zgodna z przedłożoną w 
Dziekanacie Wydziału wersją papierową pracy dyplomowej. Następnie 
należy nacisnąć przycisk Zatwierdź. 

Po zatwierdzeniu formularza wgrywania pracy należy pobrać 
oświadczenie w postaci pliku PDF za pomocą przycisku Pobierz 
oświadczenie, a następnie je podpisać i dostarczyć do dziekanatu. 
Opcja ta dostępna jest dopiero po potwierdzeniu oświadczenia na 
formularzu wgrywania wersji elektronicznej pracy. 

Do czasu obrony można użyć formularza wgrywania elektronicznej 
wersji pracy w celu wgrania nowych wersji plików, usunięcia wybranych 
plików lub pobrania wcześniej wgranych plików. 

3.3.5. Legitymacje 
System eStudent przechowuje również dane o wszystkich 
legitymacjach studenckich wydanych każdemu studentowi, 
np. w przypadku wydania nowej legitymacji w związku ze zmianą 
nazwiska. Dzięki temu możemy na przykład sprawdzić datę ważności 
swojej legitymacji. W tym celu należy wybrać z menu funkcję 
LEGITYMACJE. Na ekranie pojawi się tabela zawierająca taką 
informację, jak również numer i kod kreskowy karty oraz datę jej 
wydania i status (aktywna czy nieaktywna). 
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3.4.  SEMESTRY 
Kolejną funkcją systemu Student 2.0 dostępną w MENU są SEMESTRY 
zawierające zestawienie wszystkich przedmiotów wykładanych w wybranym 
semestrze wraz z otrzymaną przez zalogowanego użytkownika oceną 
końcową. 

3.4.1. Aby zapoznać się z zestawieniem przedmiotów obowiązujących 
w kolejnych semestrach wskazanego kierunku studiów, z listy dostępnej 
w polu SEMESTRY, wybieramy interesujący nas semestr studiów. 

3.4.2. Na ekranie pojawia się okno zawierające informacje o okresie trwania 
danego semestru i jego statusie czyli, czy został zaliczony przez 
studenta i tym samym zakończony, czy też nie. 

3.4.3. Poniżej znajduje się natomiast wykaz wszystkich przedmiotów 
występujących na danym semestrze, ze wskazaniem rodzaju zajęć 
(wykład, laboratorium, projekt) prowadzonych z każdego przedmiotu 
i nauczycielem akademickim prowadzącym konkretne zajęcia a także 
otrzymaną z nich oceną końcową. 

 

4. ZGŁASZANIE UWAG DO SYSTEMU eSTUDENT 2.0 
4.1. W przypadku zaistnienia problemów w działaniu systemu eStudent 2.0 należy 

je zgłosić posługując się przyciskiem ZGŁOŚ UWAGĘ znajdującym się 
w prawej, górnej części ekranu. 
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4.2. Po kliknięciu tego przycisku na ekranie pojawia się okno z formularzem, 
w którym wpisujemy treść naszych uwag dotyczących systemu. Formularz 
umożliwia dołączenie zrzutu ekranu ze strony, której dotyczy zgłaszany przez 
nas problem. Aby tak się stało na tej właśnie stronie należy uruchomić 
ww. formularz, a następnie zaznaczyć okienko umieszczone przy poleceniu 
DOŁĄCZ OBRAZEK STRONY znajdującym się w dolnej części formularza. 
UWAGA! Ten sposób zgłaszania uwag dotyczy nie tylko systemu 
Student 2.0, ale również całego systemu eLogin. 

 

5. MENU POMOCNICZE 
Oprócz MENU GŁÓWNEGO system zawiera również Menu pomocnicze 
umieszczone na pasku w górnej części ekranu. Znajdują się tam przyciski 
pozwalające na przejście do innych systemów obsługiwanych przez środowisko 
eKonto dostępnych dla studentów Politechniki Poznańskiej. 
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5.1. Po kliknięciu na przycisk ELOGIN system automatycznie przekieruje nas na 

stronę startową serwisu eLogin (patrz punkt 1.2.1. instrukcji). 
5.2. Po wybraniu natomiast przycisku DOSTĘPNE SYSTEMY na ekranie pojawia 

się okno zawierające listę systemów, do których dostęp posiada zalogowany 
użytkownik. Kliknięcie na nazwę interesującego nas systemu spowoduje 
przekierowanie nas do niego. 
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Rejestr zmian dokumentu 

Data Wersja Opis 

2011-11-21 1.0 Instrukcja dla użytkownika (DD) 

2013-05-27 1.1 Dodana instrukcja wgrywania pracy dyplomowej (TP) 

2013-06-19 1.1 Drobne poprawki sekcji dotyczącej pracy dyplomowej. 

2013-06-24 1.1 Zmiana rozszerzenia odf na odt. 

2013-10-07 2.0 Aktualizacja strony tytułowej – nowe logo PP 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


