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I.

Logowanie na platformie COME za pomocą konta USOS / Logging into the
COME platform using the USOS account

1. Wejdź na http://kampus.come.uw.edu.pl/ i w prawym górnym rogu kliknij na Zaloguj się.
Enter http://kampus.come.uw.edu.pl/ and click Zaloguj się (Log in) in the top right-hand corner.

2. Na nowej stronie wybierz Logowanie dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.
On a new page choose Logowanie dla studentów i pracowników Uniwersytetu
Warszawskiego (University of Warsaw students and employees).

3. Zostaniesz przekierowany na stronę Centralnego Serwera Uwierzytelniania. Wpisz tam swój PESEL
oraz usosowe hasło, a następnie kliknij na Zaloguj.
You will be transferred to the Centralny Serwer Uwierzytelniania (Central Authentication Service)
site. Enter your user name (PESEL = your ID number) and the USOS password and click ZALOGUJ
(LOGIN).
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4. Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę http://kampus.come.uw.edu.pl/. W prawym
górnym rogu pojawi się Twoje imię i nazwisko, co oznacza, że jesteś już zalogowany na
platformie. UWAGA: Aby móc zalogować się na platformie, musisz mieć wpisany w USOS adres email.
You will be automatically transferred to the COME platform http://kampus.come.uw.edu.pl/. Your
name will appear in the top right-hand corner meaning you are logged in. CAUTION: To log in the
platform, it is indispensable for you to have your e-mail address contained in your USOS user
account.
5. Korzystając z wyszukiwarki na stronie głównej platformy, wyszukaj kurs Test poziomujący /
Placement test.
Use the search engine (“Search courses”) on the main page of the platform to find the Placement
test.

6. Po wyszukaniu kliknij na tytuł kursu. UWAGA: Podczas pierwszego logowania musisz wpisać
jednorazowy klucz dostępu: polon2016, a następnie kliknąć na Zapisz mnie.
Once you found the Placement test, choose it by clicking its name. Please note: During the first visit you
will be asked for the one time password. The password is: polon2016 After filling in the password, click
Enrol me.
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II.

Logowanie na platformie COME za pomocą „zwykłego” konta / Logging into the
COME platform using a non-USOS account

1. Jeśli nie byłeś nigdy wcześniej na platformie, w pierwszej kolejności musisz założyć sobie na niej
konto. Wejdź na http://kampus.come.uw.edu.pl/
If you have never logged into the platform before, create a new account. Enter the website:
http://kampus.come.uw.edu.pl/

2. W prawym górnym rogu kliknij na Zaloguj się. Zostaniesz przekierowany na kolejną stronę. Wybierz
na niej opcję Logowanie dla pozostałych użytkowników.
In the top right-hand corner click Log in. You will be redirected to the next page where you should
choose Other users.

3. Kliknij na Zacznij teraz od utworzenia nowego konta i wypełnij formularz tworzenia konta.
Click Create new account and fill in the form.
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4.

Po wypełnieniu formularza kliknij na Utwórz moje nowe konto. Na Twój adres e-mail zostanie
przesłany link aktywacyjny. Klikając na niego potwierdzasz utworzenie konta. Od tej chwili możesz
logować się na platformie.
Once you have filled in the form, confirm by clicking Create my new account. An activating link will be
sent to your e-mail. Clicking the link will activate your account and you will be able to log in on the
platform.

5. Wejdź na stronę http://kampus.come.uw.edu.pl/ i w prawym górnym rogu kliknij na Zaloguj się. Na
kolejnej stronie wybierz opcję Logowanie dla pozostałych użytkowników.
Enter the website: http://kampus.come.uw.edu.pl/ and in the top right-hand corner click Log in. You will
be redirected to the next page where you should choose Other users.

6. Wpisz login I hasło, a następnie kliknij na Zaloguj się.
Fill in your login and password. Click Log in.
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7. Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony na stronę główną platformy. Za pomocą wyszukiwarki
kursów znajdź kurs Test poziomujący / Placement test.
Once you have logged in, you will be redirected to the main page of the platform. Use the search
engine (Search courses) to find Placement test.

8. Po wyszukaniu kliknij na tytuł kursu. UWAGA: Podczas pierwszego logowania musisz wpisać
jednorazowy klucz dostępu: polon2016, a następnie kliknąć na Zapisz mnie.
Once you found the Placement test, choose it by clicking its name. Please note: During the first visit
you will be asked for the one time password. The password is: polon2016 After filling in the
password, click Enrol me.

