
Instrukcja aktywacji konta w Microsoft Azure 
Dev Tools for Teaching 
Azure Dev Tools for Teaching (oprogramowanie Microsoft) 
 

Wszyscy AKTUALNI studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału 

Informatyki mogą pobierać dostępne oprogramowanie Microsoft oraz instalować na swoich komputerach 

osobistych!  

Ponadto student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) 

może używać oprogramowania. Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji (przykładowo mając Windowsa 

10 nie można go uaktualnić do Windows 12 – lub innej kolejnej). Może dalej korzystać z poprawek (np. za 

pośrednictwem Windows Update). Może również wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego programowania 

oraz je odtwarzać. 

 

Uzyskujemy następujące możliwości: 

 dostęp do oprogramowania i platformy Azure w chmurze za pośrednictwem jednego portalu online  

(uzyskać bezpłatny dostęp do platformy Azure bez karty kredytowej oraz środki w wysokości 100 USD), 

 kompleksowy dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych za pomocą środowiska Microsoft 

Learn. 

 

Sposób uzyskania dostępu 
Aby uzyskać dostęp do platformy Azure należy: 

1. Posiadać swoje konto Microsoft (konto indywidualne) – osoby, które już poosiadają takie konto nie 

muszą zakładać nowego; Konto Microsoft oznacza, że musimy nasze prywatne konto np. z GMail, 

Yahooo, czy WP/Onet „aktywować” jako konto Microsoft.  

2. Posiadać konto e-mail w domenie „pb.edu.pl” (np. imie.nazwisko.kierunek@podyplomowe.pb.edu.pl). 

3. Po wykonaniu poprawnej aktywacji konta należy przejść na 

stronę:  https://azureforeducation.microsoft.com/devtools 

 

 

4. Następnie nacisnąć przycisk "Sign In" i zalogować się za pomocą posiadanego konto Microsoft. 

5. Pojawi się strona weryfikująca uprawnienia do platformy Azure, gdzie należy podać uczelniany adres e-

mail (np. z domeny @podyplomowe.pb.edu.pl). 

https://azure.microsoft.com/pl-pl/education/
https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/
https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools


 

Rysunek 1. Strona weryfikująca uprawnienia do programu. 

6. W przypadku braku pojawienia się akceptacji umowy subskrypcyjnej wpisać w przeglądarce adres: 

https://signup.azure.com/studentverification?offerType=3 i wpisać adres email e-mail (np. z domeny 

@podyplomowe.pb.edu.pl); 

7. Zostaniemy przeniesieni się do Azure Portal https://portal.azure.com  

 

 

Rysunek 2. Portal Azure po zalogowaniu. 

8. Przechodzimy na zakładkę „oprogramowanie” (Software) w celu pobrania plików instalacyjnych oraz 

klucza licencyjnego. Możemy np. wyszukać „Windows 10” odpowiednią wersję instalacyjną itp. 

https://signup.azure.com/studentverification?offerType=3
https://portal.azure.com/


 

Rysunek 3. Pełna lista oprogramowania 

 

Inne produkty Azure Dev Tools for Teaching 

 
Z innych, ciekawych rzeczy na liście produktów oprogramowania, znajduje się też licencja na korzystanie z 

Pluralsight – kod rabatowy oraz WinTellectNow. Aktywuje się je z poziomu listy oprogramowania, gdzie też 

wyświetla się klucz dostępu (kod rabatowy) – Pluralsight lub podczas aktywacji generuje klucz, który jest 

parametrem URLa - WinTellectNow. Prawdopodobnie w czasie rejestracji podajemy dowolny e-mail, a nie tylko 

uczelniany z domeny „edu.pl” – bo skoro mamy kod, albo kod w URL to i tak to nie ma znaczenia. 

 

Rysunek 4. Jak aktywować i uzyskać kod dostępu do Pluralsight 

Wersja ograniczona, ale… może ktoś coś dla siebie znajdzie.  

 



 

Rysunek 5. Ekran startowy Pluralsight 

 

WinTellectNow też zawiera dość dużo ciekawych kursów. Wygląda na to, że studenci też mogą tu sobie znaleźć 

coś ciekawego. 

 

Rysunek 6. Wyniki wyszukiwania dla "react". 



 

Rysunek 7. Wyniki wyszukiwania dla "javascript". 

oraz dostęp do wspomnianego już Microsoft Learn 

 

Rysunek 8. Ekran startowy Microsoft Learn 

Microsoft Learn to bezpłatna platforma szkoleniowa online udostępniająca interaktywne szkolenia dotyczące 

produktów firmy Microsoft i nie tylko. Naszym celem jest pomóc Ci w uzyskaniu biegłości w obsłudze naszych 

technologii i zdobyciu dodatkowych umiejętności dzięki zastosowaniu atrakcyjnych, prowadzonych krok po 

kroku, praktycznych i interakcyjnych szkoleń bazujących na zawartości specyficznej dla konkretnej roli i celów.  

Microsoft Learn — często zadawane pytania | Microsoft Docs 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/support/faq?pivots=general 

 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/support/faq?pivots=general

