Zasoby informatyczne – Informacje podstawowe.

W naszej uczelni każdy student uzyskuje dostęp do zasobów informatycznych wspomagających
komunikację, edukację oraz zwiększ komfort studiowania. Należą do nich:

Wirtualna Uczelnia
Microsoft Live@edu
Platforma e-learnigowa
Katalog Biblioteczny on-ine
Hot-Spoty z bezpłatnymdostępem do internetu na terenie uczelni

WIRTUALNA UCZELNIA
http://wu.pwsz.tarnobrzeg.pl/
Miejsce gdzie student może online sprawdzić swoje oceny, rozliczenia finansowe z uczelnią a także
odczytać ważne informacje przesyłane z dziekanatów.

Wszelkie problemy z poprawnym funkcjonowaniem serwisów prosimy zgłaszać na adres
it@pwsz.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem 15 8229015 (w. 208, w. 220) lub osobiście w
pokoju 23c w budynku przy ulicy H. Sienkiewicza 50

Logowanie do serwisu odbywa się poprzez wpisanie podanie unikalnego identyfikatora oraz hasła.
Identyfikatorem jest numer albumu studenta Domyślnym
hasłem numer PESEL

Microsoft Live@edu
http://pwsz-live-edu.pl/
Program Live@edu udostępnia placówkom akademickim zestaw bezpłatnych, hostowanych usług
komunikacyjnych dla pracowników, studentów i absolwentów. Instytucja uzyskuje dostęp do: poczty
elektronicznej, kalendarza, komunikatora internetowego, folderów on-line; dostęp z urządzeń
przenośnych. Konta studencie są w formacie nr_albumu@pwsz-live.edu.pl. W celu aktywacji konta
należy wejść na stronę … podać login w formacie nr_albumu@pwszlive.edu.pl oraz hasło początkowe
którym jest numer PESEL

Usługa udostępnia między innymi:
Poczta

Profesjonalna poczta e-mail z zaawansowanym i dobrze
znanym interfejsem Outlook — dostępna lokalnie1 albo w
przeglądarce dzięki programowi Outlook Web App. Skrzynka
pocztowa o pojemności 25 GB na użytkownika i możliwość
wysyłania załączników do 25 MB.

Kalendarz

Planuj i powiadamiaj innych o terminach W prosty sposób
zaplanujesz terminy, wydarzenia i spotkania, utworzysz
zadania do wykonania, ustawisz przypomnienia i
udostępnisz swój kalendarz innym, aby mogli korzystać z
informacji o Twojej dostępności.

SkyDrive

W usłudze SkyDrive Pro każdy użytkownik otrzymuje 7 GB
własnego miejsca na przechowywanie plików, które są
synchronizowane z jego komputerem, aby można było z nich
korzystać w trybie offline.

Office Web Apps

Tworzenie dokumentów programów Word, OneNote,
PowerPoint i Excel za pomocą dowolnej aktualnej
przeglądarki.

Wiadomości błyskawiczne

Komunikowanie się z innymi osobami za pomocą
wiadomości błyskawicznych i sygnalizowanie swojej
dostępności przez status online.
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Platforma e-learnigowa
http://moodle.pwsz.tarnobrzeg.pl/
Platforma udostępniona w internecie służy nauczaniu na odległość. Prowadzący zajęcia umieszczają
materiały od nauki w różnej formie od dokumentów tekstowych po nagrania dźwiękowe i materiały
wideo. Student bez wychodzenia z domu o dowolnej porze może przeglądać materiał a w razie
wątpliwości zadać pytanie bezpośrednio prowadzącemu na forum dyskusyjnym.

Katalog Biblioteczny on-line
http://biblioteka.pwsz.tarnobrzeg.pl/

Oprócz podstawowych, typowych dla internetowych katalogów bibliotecznych funkcji: przeglądania
katalogu i wyszukiwania złożonego, MOL WWW oferuje możliwości spersonalizowanego dostępu do
zbiorów poprzez profil użytkownika. Zalogowani użytkownicy mogą tą drogą mogą m.in. składać
zamówienia na konkretne pozycje dostępne do wypożyczenia. Wśród funkcji systemu czytelnicy
znajdą również zestawienia, czyli miejsce, w którym biblioteka publikuje informacje o zbiorach
bibliotecznych dotyczących aktualnych, interesujących czytelników zagadnień.
Katalog biblioteczny udostępniony online pod adresem http://biblioteka.pwsz.tarnobrzeg.pl/ Login
i hasło generowane są studentowi podczas pierwszej wizyty w bibliotece.

Hot-Spoty
W budynku przy ulicy Wyszyńskiego 50 rozmieszczone są 3 punkty bezprzewodowego dostępu do
internetu : PWSZ_Klubokawiarnia, PWSZ_Czytelnia lub PWSZ_Hol_Szatnia. W celu połączenia się z
siecią należy wybrać punkt z którym chcemy się połączyć (lub ten z którego jest najlepszy sygnał) i
postępować zgodnie z instrukcjami jakie wyświetlają się w oknie przeglądarki internetowej.
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