
Platforma Azure Dev Tools for Teaching 

 

 

Platforma Azure Dev Tools for Teaching jest programem firmy Microsoft zapewniającym studentom 

akredytowanych Uczelni dostęp do licencjonowanego oprogramowania. W ramach tej oferty każdemu 

studentowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został udostępniony szereg programów do 

pobrania oraz profesjonalnych narzędzi deweloperskich do wykorzystania. 

 

 

Pierwsze logowanie studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Elblągu do 

platformy Azure Dev Tools for Teaching 

1. Należy w przeglądarce (najlepiej Chrome) przejść na witrynę: 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools i kliknąć w przycisk „Sign In”. 

 

Wejście na witrynę https://azureforeducation.microsoft.com/devtools i przejście do logowania 
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2. Na pierwszej pod stronie logowania należy podać swój login i kliknąć w przycisk „Dalej”. Loginem 

studentów PWSZ w Elblągu jest ich uczelniany adres email składający się z numeru indeksu oraz 

domeny student.pwsz.elblag.pl w złączonej formie: numer_indeksu@student.pwsz.elblag.pl 

 

Pierwsza pod strona logowania do portalu Microsoft Azure Education 

3. Po podaniu prawidłowego loginu na następnie pod stronie należy podać hasło i kliknąć w przycisk 

„Zaloguj”. Login i hasło do platformy Azure Dev Tools for Teaching są takie same jak do usługi 

Microsoft Teams. 

 

Druga pod strona logowania do portalu Microsoft Azure Education 
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4. Platforma w celu uwierzytelnienia tożsamości zażąda podania numeru telefonu, aby mogła przesłać 

na wskazany numer kod weryfikujący. Należy podać kod kraju, wybierając z listy „Polska (+48)” oraz 

numer telefonu komórkowego (w przypadku posiadania numeru zagranicznego proszę podać 

odpowiedni kod kraju) i kliknąć w przycisk „Wyślij mi wiadomość SMS”.  

 

Cześć pierwsza formularza weryfikującego tożsamość na platformie Azure Dev Tools for Teaching 

5. Po kliknięciu w przycisk „Wyślij mi wiadomość SMS” pod formularzem z danymi pojawi się nowe pole 

oraz przyciski „Zweryfikuj kod” i „Nie otrzymano kodu”. W pole należy przepisać kod weryfikacyjny 

z otrzymanej wiadomości SMS. 

 

Cześć druga formularza weryfikującego tożsamość na platformie Azure Dev Tools for Teaching 

 



6. Po pomyślnej weryfikacji kodu zostanie rozwinięta następna zakładka „Warunki” z zaznaczoną tylko 

drugą opcją przesyłania porad i ofert dotyczących platformy Azure. Należy odznaczyć opcję drugą 

klikając w niebieski kwadracik. Jedyną wymaganą i zalecana opcją do zaznaczenia jest opcja pierwsza. 

Zaznaczając pierwszą opcję student zgadza się z regulaminami, oświadczeniami i postanowieniami 

związanymi z korzystaniem z platformy  Azure Dev Tools for Teaching. Zaleca się zapoznanie z treścią 

dokumentów poprzez kliknięcie w odpowiednie odnośniki tekstowe. Po zaznaczeniu pierwszej opcji 

należy kliknąć w przycisk „Zaakceptuj warunki”. 

 

Cześć trzecia formularza z warunkami obowiązującymi na platformie Azure Dev Tools for Teaching 

7. Finalnie po akceptacji warunków system wyświetli stronę powitalną.    

 

Strona powitalna platformy Azure Dev Tools for Teaching 

 



Logowanie do platformy Azure Dev Tools for Teaching 

1. Każdorazowo, aby zalogować się do platformy Dev Tools for Teaching należy ze strony 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools kliknąć w przycisk „Sign In”.  

 
Wejście na witrynę https://azureforeducation.microsoft.com/devtools i przejście do logowania 

2. Przy następnych logowaniach na stronę https://azureforeducation.microsoft.com/devtools platforma 

może wyświetlać komunikat czy konto ma pozostać zalogowane na stałe. Zaleca się kliknąć w przycisk  

„Nie”. Jednak w przypadku posiadania tylko jednego konta Microsoft oraz korzystania z prywatnego 

komputera można zaznaczyć opcję „Nie pokazuj ponownie” i kliknąć w przycisk „Tak”. Decyzją „Nie” 

każdorazowo trzeba logować się do platformy. Po zamknięciu przeglądarki i odwiedzeniu strony będzie 

wymagane ponownie podanie danych do logowania. 

 

Komunikat zapamiętania sesji zalogowanego użytkownika na platformie Azure Dev Tools for Teaching 

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


Pobierania oprogramowania z platformy Azure Dev Tools for Teaching 

1. Po pomyślnym zalogowaniu i wyświetleniu strony powitalnej należy kliknąć na panel 

„Oprogramowanie” w zakładce „Learning resources”. 

 

Strona powitalna platformy Azure Dev Tools for Teaching 

2. Platforma wyświetli listę dostępnego oprogramowania. Domyślnie jest to lista oprogramowania 

64 bitowego (zmiana w filtrze „Typ systemu” umożliwi wyświetlenie również oprogramowania 

32 bitowego). Aktualnie zawiera ona 171 elementów (64 bitowych i usług).  

 

 Fragment listy dostępnego oprogramowania na platformie Azure Dev Tools for Teaching 



3. W celu wyszukania określonego oprogramowania należy w pole wyszukiwania wpisać interesującą frazę 

zawierającą nazwę szukanego oprogramowania np. system operacyjny „Windows 10”. Lista 

automatycznie filtruje wyniki i wyświetla szereg oprogramowania mającego w nazwie szukaną frazę. 

Po przefiltrowaniu i znalezieniu odpowiedniego oprogramowania, np. systemu operacyjnego „Windows 

10 Education, wersja 1809 (zaktualizowana we wrześniu 2018)” w wersji językowej polskiej 

i jednocześnie 64 bitowej, należy kliknąć na liście w szukaną nazwę oprogramowania. 

 

Filtrowanie listy oprogramowania względem wyszukanej frazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Po kliknięciu w określoną nazwę oprogramowania, po prawej stronie witryny, wyświetli się plansza 

ze szczegółami dotyczącymi wskazanego oprogramowania. W przypadku oprogramowania licencyjnego 

możliwe jest wygenerowanie klucza niezbędnego do aktywizacji pobieranego produktu poprzez 

kliknięcie w przycisk „Wyświetl klucz”. Pobieranie wskazanego oprogramowania można rozpocząć 

poprzez kliknięcie w przycisk „Pobierz”. W przypadku przeglądarki Chrome może pojawić się komunikat 

o zablokowaniu pobierania. Należy wtedy wymusić pobieranie oprogramowania przez kliknięcie 

przycisku „Zachowaj”. Oprogramowanie jest pobierane w rozszerzeniu ISO.  

 

Pobieranie oprogramowania i wyświetlanie klucza produktu 


