
 

INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY 

KURSÓW 
Wszyscy słuchacze mają obowiązek zalogowania się na konta oraz ich aktywację. 

• System Obsługi Toku Studiów (plan zajęć, oceny): https://dziekanat.law.mil.pl/ 
• Platforma edukacyjna IKAR (materiały dydaktyczne): https://ikar.law.mil.pl/ 
• Konto Google: https://accounts.google.com/ 

Poczta Gmail- https://mail.google.com/  
Wideokonferencje - https://meet.google.com/ 

 

Przykład logowania dla słuchacza: Jan Kowalski, PESEL 89102905678 

Login: jkowalski678@law.edu.pl (pierwsza litera imienia – nazwisko – trzy ostatnie cyfry 
pesel - @law.edu.pl) 

Hasło: St89102905678 (Numer PESEL poprzedzony literami „St” duże S, małe t) 

Hasła w postaci „StPESEL” są hasłami startowymi, które należy zmienić po 
pierwszym logowaniu. 

Kontakt w przypadku problemów z logowaniem: 

• do konta Google pod adresem: helpdesk@law.mil.pl 
• do platformy IKAR pod adresem: ikar_wsparcie@law.mil.pl 
• do portalu dziekanat.law.mil.pl: r.filipek@law.mil.pl 

 

Kursanci w godzinach planowych zajęć zobowiązani są do zalogowania się na platformie 
Systemu Obsługi Toku Studiów (dziakanat.law.mil.pl). Na karcie przedmiotu 
umieszczone będą informacje od wykładowców, gdzie można znaleźć materiały do 
zajęć (odnośnik do wideokonferencji lub do kursu na platformie edukacyjnej IKAR). 
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PLAN ZAJĘĆ W SYSTEMIE OBSŁUGI 
TOKU STUDIÓW 

 

1. Identyfikator (login): jkowalski678@law.edu.pl 

2. Hasło: St89102905678 (St+ PESEL) 

 

  



 

 

Po porwanym logowaniu, zakładka Dydaktyka -> Plan zajęć 

 

Zmień kalendarz -> Obejrzyj kalendarz grupy 

 

  



 

 

Grupy dziekańskie w semestrze -> WDZ -> K,D,PL 

 

OBJAŚNIENIE: 

7012A – nr grupy zajęciowej – to cztery ostatnie cyfry z kursu oznaczonego kodem: 
8217012 

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.) 

 

  



 

 

 

OBJAŚNIENIE: 

Pola zacieniowane tłem niebieskim – wykłady 

Pola zacieniowane tłem pomarańczowym – ćwiczenia 

  

Tydzień szkoleniowy 

Wydruk planu zajęć 

„Najechanie” wskaźnikiem 

myszy na gwiazdkę 



 

 

KARTA PROWADZENIA PRZEDMIOTU 
W SYSTEMIE OBSŁUGI TOKU STUDIÓW 

Zakładka Postępy -> Oceny bieżące -> Karta prowadzenia przedmiotu 

 
 

  



 

KONTO GOOGLE 

Konto Google: https://accounts.google.com/  

Poczta Gmail- https://mail.google.com/  

Wideokonferencje - https://meet.google.com/ 

Logowanie: https://accounts.google.com/ 

  

Wideokonferencje - https://meet.google.com/ 

Przed wprowadzeniem kodu spotkania zweryfikuj czy jest zalogowany poprawny 
użytkownik. 

 

Zalogowany użytkownik do 

konta Google 
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