
 

 

Instrukcja dla słuchaczy kursów systemu doskonalenia zawodowego  

dotycząca kont e-mailowych w domenie @law.edu.pl 
 

WSZYSCY SŁUCHACZE mają obowiązek zalogowania się na konto oraz jego aktywacji. 

PRZYKŁAD ADRESU dla słuchacza: Jan Kowalski, PESEL 89102905678 

Adres: jkowalski678@law.edu.pl (pierwsza litera imienia - nazwisko - trzy ostatnie cyfry 

pesel - @law.edu.pl) 

hasło: 89102905678 

Aby się zalogować należy w przeglądarce wpisać adres http://gmail.com , następnie jako 

login wpisać cały adres e-mail łącznie z „@law.edu.pl” oraz hasło. Hasło startowe to nr 

PESEL, które należy później zmienić. 

Konta te mają nielimitowaną przestrzeń dyskową na Dysku Google oraz mają pełną 

funkcjonalność kont gmail, więc można używać je także na urządzeniach mobilnych 

(smartfonach, tabletach itp.) w aplikacji Gmail. 

Dla słuchaczy został także przyznany dostęp do dwóch platform wspomagających 

kształcenie: 

Platforma edukacyjna IKAR dostępna pod adresem: https://ikar.law.mil.pl 

Platforma Systemu Obsługi Toku Studiów (VERBIS) dostępna pod 

adresem: https://dziekanat.law.mil.pl 

W celu zalogowania się do powyższych platform należy logować się danymi w postaci: 

Nazwa użytkownika/identyfikator: adres mailowy w domenie @law.edu.pl 

Hasło: Numer PESEL poprzedzony literkami St (duże S, małe t) 

PRZYKŁAD LOGOWANIA dla słuchacza: Jan Kowalski, PESEL 89102905678 

Nazwa użytkownika/identyfikator: jkowalski678@law.edu.pl 

hasło: St89102905678 

Na obu platformach hasła w postaci "StPESEL" są hasłami startowymi, które należy zmienić 

po pierwszym logowaniu. 

W przypadku problemów z logowaniem: 

- do poczty kontakt z administratorami pod adresem: helpdesk@law.mil.pl 

- do portalu IKAR kontakt z administratorami pod adresem: ikar_wsparcie@law.mil.pl 

- do portalu VERBIS kontakt pod adresem: r.filipek@law.mil.pl 
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Graficzna instrukcja generowania planu zajęć  

(grupy zajęciowej) w uczelnianym systemie VERBIS 

1. 

 
 
 
 

1. Identyfikator (login): mała 1 litera od imienia - kropka -nazwisko(anglojęzyczne znaki) – np. 
m.berlicki, j.wisnieski 

2. Hasło: litery St - nr PESEL np. St88122310871 
 
 
 
 
  



2. 

 
3. 

 
  



4. 

 
5. 

 
  



6. 

 
7. 

 
  



8. 

 
  



9. 

 
 
 
OBJAŚNIENIE: 
 
7001A –nr grupy zajęciowej – to cztery ostanie cyfry z kursu oznaczonego kodem: 8217001. 
Oznaczenie literowe - A – to pierwsza edycja kursu w Harmonogramie kursów LAW w danym roku 
kalendarzowym. 
Oznaczenie literowe - AP –to podgrupa zajęciowa (np. P-pilotów; R- Kontrolerów Ruchu Lotniczego, 
itp.) 

  



10. 

 
Pola zacieniowane tłem niebieskim – wykłady 
Pola zacieniowane tłem pomarańczowym – ćwiczenia 
 

  



11. Wydruk (podgląd, zapisanie) planu zajęć w formacie PDF. 

  



12. Plan do wydruku (podglądu, zapisu) w formacie PDF 

 
 

 

 

Mariusz Berlicki 


