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1. Dostęp do wideokonferencji poprzez dołączenie 

 
Dostęp do wideokonferencji jest możliwy bezpośrednio poprzez link do niej przypisany. 

Link taki jest generowany po utworzeniu wideokonferencji w systemie i powinien zostać 

przesłany potencjalnym uczestnikom wideokonferencji. Połączenie możliwe jest z 

systemów operacyjnych Windows, Linux, MacOS oraz urządzeń mobilnych Android i iOS. 

Aby uzyskać dostęp do wybranej wideokonferencji należy: 

 
1. Otworzyć link do wideokonferencji. 

2. Zainstalować klienta Zoom jeżeli nie jest zainstalowany lub pobrać ze 

sklepu Google Play lub Android Store (instrukcja postępowania wyświetlana jest 

na ekranie). 

3. Wybrać Join a Meeting (rys. 1). 

 

 

                          

                      Rysunek 1: Logowanie do klienta Zoom. 

 

4. W polu Enter meeting ID, wpisać ID spotkania, które otrzymaliśmy w treści 

maila oraz swoje Imię. Po uzupełnieniu pól kliknąć Join (rys.2). 
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    Rysunek 2:  Join Meeting 

 

5. Następnie zgodnie z wyświetloną informacją zaznaczyć Join with Computer 

Audio lub Video (rys.3).  

 

                         

Rysunek 3: Wybór opcji audio. 

 

W przypadku aplikacji zainstalowanej na telefonie / tablecie, na ekranie 

pojawi się widok poczekalni. Należy wówczas poczekać, aż prowadzący 

zaakceptuje nawiązane połączenie. Po akceptacji należy kliknąć Call using 

Internet Audio. 

 

Po zastosowaniu się do powyżej opisanych kroków, powinniśmy stać się 

uczestnikami spotkania.  
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2. Dostęp do wideokonferencji poprzez logowanie  

Dostęp do wideokonferencji jest możliwy bezpośrednio poprzez link do niej 

przypisany. Link taki jest generowany po utworzeniu wideokonferencji w 

systemie wspierającym organizację zajęć wirtualnych i automatycznie wysyłany 

prowadzącemu oraz uczestnikom wideokonferencji. 

Połączenie możliwe jest z systemów operacyjnych Windows, Linux, MacOS 

oraz urządzeń mobilnych Android i iOS.  

Aby uzyskać dostęp do wybranej wideokonferencji należy: 

 
1. Otworzyć link do wideokonferencji. 

2. Zainstalować klienta Zoom jeżeli nie jest zainstalowany lub pobrać ze 

sklepu Google Play lub Android Store (instrukcja postępowania 

wyświetlana jest na ekranie). 

3. Zalogować się korzystając z mechanizmu SSO - Sign In with SSO (rys. 4). 

 

 
 

                            Rysunek 4: Wybór opcji logowania. 
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UWAGA:  Nie należy wpisywać adresu e-mail i hasła w oknie aplikacji 

Zoom. Logujemy się wyłącznie poprzez stronę https://cbu.awf.wroc.pl/, 

gdzie jako login wskazujemy studencki adres e-mail 

(numer_albumu@student.awf.wroc.pl) i hasło, które użytkownik ustawia 

samodzielnie podczas pierwszego logowania do CBU przy pomocy opcji  

Zapomniałeś hasła?. Więcej szczegółów na temat logowania do CBU zostało 

umieszczone w odrębnej instrukcji na stronie głównej pod linkiem:  

https://awf.wroc.pl/dydaktyka/instrukcja-dla-studentow.  

 
4. Podać adres SSO awf-wroc-pl.zoom.us (rys. 5).  

 

 

                                         Rysunek 5: Adres SSO. 

 
5. Wybrać Join with Computer Audio (w przypadku braku mikrofonu można 

wykorzystać połączenie telefoniczne - informacje na ten temat znajdują się 

w zakładce Phone Call) (rys.6). 

https://cbu.awf.wroc.pl/
mailto:numer_albumu@student.awf.wroc.pl
https://cbu.awf.wroc.pl/forgot-password
https://awf.wroc.pl/dydaktyka/instrukcja-dla-studentow
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Rysunek 6: Wybór opcji audio. 

 
 

 

 

3. Pomoc 

W zakładce Instrukcje na stronie https://awf-wroc-pl.zoom.us dostępnych jest wiele 

materiałów szkoleniowych, np.: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- 

Zalecamy do zapoznania się z nimi.  

 

Problemy i błędy należy zgłaszać na adres  vc@awf.wroc.pl 

https://awf-wroc-pl.zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-
mailto:vc@awf.wroc.pl

