Szanowni Państwo,
w związku z odwołaniem, do 14 kwietnia 2020 r., wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy oraz
dążeniami do upowszechnienia pracy zdalnej, chciałbym przekazać Państwu następujące informacje:
1. Zdalny dostęp do komputerów na Wydziale Zarządzania
Wykorzystując dowolny komputer, stacjonarny lub mobilny (także tablet i smartfon) oraz przeglądarkę
internetową, możecie Państwo łączyć się ze stacją komputerową, zlokalizowaną na Wydziale Zarządzania i
korzystać ze wszystkich przypisanych do niej zasobów (aplikacji, dysków sieciowych, adresu IP). Dostęp (login i
hasło) identyczny jak na komputerach WZ.
Serwis jest realizowany pod adresem:
https://vdi.wz.uw.edu.pl
Krótkie objaśnienie technologii wraz z instrukcją obsługi znajdziecie
https://euslugi.wz.uw.edu.pl/vdi/
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2. Dostęp do plików zlokalizowanych na serwerach WZ
Korzystając z usługi https://dysk.wz.uw.edu.pl możecie Państwo uzyskać dostęp do wszystkich plików
osobistych i współdzielonych, przechowywanych na serwerach sieci lokalnej Wydziału Zarządzania UW. Dostęp
(login i hasło) identyczny jak dla komputerów WZ.

3. Platforma do prowadzenia zdalnych zajęć/spotkań ze studentami
Do prowadzenia zdalnych zajęć/spotkań ze studentami, pracownikom Wydziału Zarządzania UW, zostanie
udostępniony program ZOOM, zarządzany przez serwis https://zoom.us
Pracownicy dydaktyczni samodzielnie zdecydują, która platforma komunikacji ze studentami będzie przez nich
wykorzystana. Informacje o terminie prowadzenia zajęć zdalnych będą Państwo każdorazowo otrzymywali od
prowadzącego w formie wiadomości elektronicznej, przesyłanej na adres mailowy, zdefiniowany w USOS.
4. Platforma e‐learningowa Wydziału Zarządzania
Wydział Zarządzania UW od ponad pięciu lat dysponuje własną platformą e‐learningową, która służy wsparciu
zajęć dydaktycznych poprzez zamieszczanie materiałów, realizowanie kursów, a także przeprowadzanie
różnorodnych testów sprawdzających wiedzę. Serwis jest dostępny pod adresem http://enauka.wz.uw.edu.pl
Dane dostępowe (login i hasło) identyczne jak dla komputerów WZ.
Informacje o prowadzonych kursach e‐learningowych będą przekazywane przez prowadzących zajęcia, drogą
elektroniczną.
5. Odzyskiwanie hasła do komputerów WZ
Jeżeli nie pamiętają Państwo hasła używanego przy logowaniu się do komputera, istnieje możliwość jego
powtórnego ustanowienia, korzystając z usługi pod adresem: https://sspr.wz.uw.edu.pl
W procesie ustanawiania hasła, na adres poczty wydziałowej (w domenie: wz.uw.edu.pl), zostanie wysłana do
Państwa wiadomość z linkiem i kodem autoryzacyjnym. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi
na stronie serwisu oraz w przekazanej wiadomości.
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