PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU CAS
1. Studenci mają tworzone konta w momencie przejścia pomyślnie rekrutacji i pomijają punkt
pierwszy tej instrukcji.
Jeśli jesteśmy wykładowcą i jest to nasze pierwsze logowanie do systemu, czyli nie mamy
konta do ani jednej z poniższych platform:
 moodle.amisns.edu.pl
 plany.amisns.edu.pl
 usosweb.amisns.edu.pl
W takiej sytuacji musimy wpierw wysłać maila do działu IT uczelni o założenie konta w
systemie. Adresy e-mail IT:
 robertm@euh-e.edu.pl
 swlasak@amisns.edu.pl
 pgizinski@amisns.edu.pl
Kiedy otrzymamy informacje zwrotną że konto zostało założone, przechodzimy do kolejnego
punktu.
2. Teraz musimy ustawić hasło dostępu do swojego konta. Aby to zrobić wchodzimy na jedną z
tych platform wymienionych w punkcie pierwszych. Np. moodle.amisns.edu.pl i klikamy
„Zaloguj się” (1) w prawym górnym rogu.

Zostaniemy przekierowani na stronę logowania do systemu CAS, klikamy „zapomniane hasło” (2).

3. Wprowadzamy adres swojego e-maila (1) który podaliśmy uczelni i klikamy „USTAW HASŁO”
(2).

Jeśli podany przez nas adres e-mail zgadza się ze znajdującym się w systemie powinnyśmy
otrzymać poniższy komunikat.

4. Wchodzimy na naszego e-maila i odnajdujmy wiadomość o tytule „Zapomniane hasło” (1) od
nadawcy noreply@amisns.edu.pl. Warto sprawdzić czy nie trafiła do spamu (2). Teraz
klikamy w link albo kopiujemy go i wstawiamy w adres URL przeglądarki (3).

5. Zostaniemy przekierowani na stronę systemu CAS. Teraz możemy ustawić hasło do systemu.
Hasło powinno zawierać: duże i małe litery, znaki specjalne oraz cyfry. Wpisujemy wymyślone
przez nas hasło w polach (1 i 2). Następnie wprowadzamy nasz pesel (3) i klikamy „USTAW
HASŁO” (4).

Jeśli wszystko uzupełniliśmy poprawnie otrzymamy poniższy komunikat.

6. Teraz możemy zalogować się to systemów wymienionych w punkcie pierwszym swoim
peselem i hasłem które ustawiliśmy. Przedstawię to na przykładzie moodle.amisns.edu.pl.
Wchodzimy na tą stronę i klikamy „Zaloguj się” w prawym górnym rogu.

Zostaniemy przekierowani za stronę systemu CAS. Wprowadzamy swój pesel (1) i nasze hasło
(2). Klikamy „Zaloguj” (3). Jeśli wszystko wprowadziliśmy poprawnie zostaniemy
przekierowani z powrotem na platformę moodle.

