
 

  

 
 

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SERWISU  

WIRTUALNA UCZELNIA 

Studenci Uczelni Korczaka (Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie) są 

zarejestrowani w Systemie Obsługi Studiów, który przechowuje ich nr PESEL oraz adres 

mailowy. 

Należy w przeglądarce internetowej wpisać adres 

https://wu.uczelniakorczaka.pl/wu/start- nasza strona ma nowy niebieski kolor, ale nadal 

zachowane są te same systemy rejestracyjne studentów.  

1. Osoby które posiadają już konto w Wirtualnej Uczelni – logują się za pomocą 

dotychczasowego loginu i hasła.  

 

2. REJESTRACJA _ZAKŁADANIE NOWEGO KONTA /lub odzyskiwanie hasła/: 

W celu zalogowania się do WIRTUALNEJ UCZELNI Student musi posiadać PESEL 

oraz adres mailowy zgodny z tym, który podał podczas rejestracji na studia. 

Krok pierwszy:  

Należy w przeglądarce internetowej wpisać adres  https://wu.uczelniakorczaka.pl/wu/start    
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Krok drugi:  

Należy kliknąć „Zaloguj”: 

 

 
 

 

Krok trzeci:  

Należy skorzystać z przycisku „Przypomnij/Aktywuj hasło”: 

 

 



 

Krok czwarty:  

Należy wpisać PESEL Studenta w polu login oraz adres email /podany w trakcie rekrutacji do 

dziekanatu/ oraz kliknąć przycisk „odzyskaj/aktywuj hasło”: 

Krok piąty: po uzupełnieniu danych  

Otrzymamy komunikat:  

Link do zmiany hasła został wysłany na adres: /adres mailowy/ 

Sprawdz swoją skrzynkę odbiorczą poczty i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie, 

Krok szósty:  

Otrzymacie Państwo mail o następującej treści:  

Zmiana hasła dla Wirtualnej Uczelni  
Witaj,  

Aby ustawić nowe hasło użyj poniższego linku: ………. 

Link będzie ważny przez następne 30 minut.  

Po tym czasie będziesz musiał skorzystać z opcji przypominania hasła raz jeszcze  
Jeżeli to nie Ty prosiłeś o zmianę hasła możesz zignorować tą wiadomość. 

 

Należy kliknąć link zawarty w wiadomości.  

 

Krok siódmy:  

Należy w nowo otwartej stronie wpisać swoje hasło i następnie jeszcze raz powtórzyć to samo 

hasło oraz kliknąć „ustaw nowe hasło” 

 

 



 

Krok ósmy:  

 

 
UWAGA:  

Studenci, którzy nie posiadają adresu email bądź posiadają inny adres email niż ten zarejestrowany 

w Systemie Obsługi Studiów podczas ww. rejestracji w serwisie WIRTUALNEJ UCZELNI mogą 

otrzymać komunikat o błedach /np twój adres email jest niepoprawny.  

 

W takich przypadkach należy kontaktować się z właściwym dziekanatem Uczelni.  
 


