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Instrukcja logowania do zespołu Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego  

 na platformie Microsoft Teams   

  

1. Aby dołączyć do zespołu należy wypełnić formularz na https://teams.microsoft.com/join/lyr3g6bnr097 wpisując 

w odpowiednie miejsca Imię i Nazwisko oraz adres e-mail (będącym kontem Microsoft np. @outlook.com, 

@hotmail.com, etc.).   

  

  

2. Następnie w ciągu 3 dni roboczych zaakceptujemy Twoją prośbę. Jeśli w ciągu tego czasu nie uzyskałeś dostępu do 

platformy prosimy o kontakt e-mail. W między czasie polecamy pobrać aplikacje Microsoft Teams pod adresem 

https://teams.microsoft.com (rekomendowane) lub otworzyć aplikację w przeglądarce.  

  

  

3. Po zaakceptowaniu prośby, dostaniesz e-maila z treścią o dołączeniu. Następnie możesz już zalogować się na Microsoft 

Teams na przeglądarce (https://tiny.pl/7m9fp) lub w aplikacji.   

https://teams.microsoft.com/join/lyr3g6bnr097?fbclid=IwAR3aoZQ9BJ2DKmcJ2w-leb6mDNBgaSb31fo9zXv7bQ5pJ6LraZuNsntTibM
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
https://tiny.pl/7m9fp
https://tiny.pl/7m9fp
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4. Jeśli używałeś kiedykolwiek z platformy Microsoft Teams po zalogowaniu musisz zmienić organizację (w górnej części 

ekranu, przy ikonie profilu). W przypadku gdy organizacja nie będzie widoczna, należy się wylogować i zalogować 

ponownie. 

 

  

5. Po zalogowaniu należy zaakceptować przedstawione zgody.  

 

  

6. W trakcie sympozjum sesje główne będą odbywać się w kanale Ogólny, natomiast sesje posterowe będą odbywać się 

w kanałach Poster 1-Jan Kowalski, etc. Każdy uczestnik, który będzie chciał zaprezentować poster, będzie miał 

utworzony osobny kanał, gdzie będzie prezentował plakat.  
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7. Prelegenci, którzy postanowią przedstawiać komunikat ustny, będą prezentowali swoją prezentację zgodnie 

z zamieszczonym wcześniej Harmonogramem na kanale ogólnym. Aby dołączyć do trwającego sympozjum, należy wejść 

w kanał ogólny i w chacie kliknąć dołącz do spotkania.  

 

Każdemu z prelegentów głos będzie oddawał prowadzący, wówczas jego obowiązkiem będzie udostępnienie swojego 

pulpitu lub prezentacji i rozpoczęcie prezentowania. Prelegent będzie mieć 10 min na przedstawienie prezentacji i 5 min 

na odpowiedź na pytania publiczności.  

Uwaga!  

W przypadku nieobecności prelegenta na spotkaniu, następnym mówcą jest kolejna osoba wymieniona 

w  harmonogramie - dlatego ważne jest, aby być obecnym na Sympozjum. Rekomendowanym programem do odtwarzania 

prezentacji jest PowerPoint 365. Jeśli masz inną wersję tego programu proponujemy użycie programu PowerPoint 365 on-

line, który jest bezpłatny dla kont Microsoft. Korzystając z tej opcji, należy udostępnić okno przeglądarki, w którym 

znajduje się prezentacja, a następnie wybrać pokaz slajdów.   
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8. Prelegenci, którzy postanowią przedstawiać komunikat plakatowy, będą go prezentowali na sesji posterowej 

odbywającej się według harmonogramu. W tym czasie prelegent powinien wejść w kanał oznaczony: Poster 1 - Imię 

i Nazwisko (prelegenta) np. Poster 15 - Jan Kowalski. Po dołączeniu do chatu (kanału) powinien rozpocząć spotkanie, 

a następnie udostępnić pulpit z posterem jak opisano w przypadku prelegentów z komunikatem ustnym (odzwierciedla 

to tzw. "stanie przy posterze" na konferencji w normalnym trybie).  

  

W trakcie sesji posterowej inni uczestnicy Sympozjum będą mogli wejść w Twój kanał oraz dołączyć do trwającego 

spotkania.   

Uwaga!  

W razie problemów z rozpoczęciem lub udostępnieniem plakatu prosimy wysłać go na chat kanału i prowadzić dyskusję 

w formie tekstowej.   


