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Cel dokumentu 
Celem dokumentu jest przedstawienie Prowadzącym w jaki sposób można dołączyć całą grupę 
studentów do odpowiedniego zespołu w MS Teams za pomocą danych z systemu USOS.  

Zasady ogólne 
Zapisy na dane zajęcia muszą być zakończone. Jeśli nie, należy pamiętać o tym, że nowo dopisanym 
studentom również trzeba będzie umożliwić dołączenie do Zespołu np. za pomocą kodu. 

Dodatek umożliwiający dołączenie studentów do Zespołu jest dodatkiem do przeglądarki Google 
Chrome. Cały proces przeprowadzamy w MS Teams przy użyciu przeglądarki (nie przez aplikację 
pobraną na komputer). Dodatek ten jest też dla przeglądarki Firefox. 

Instalacja dodatku do przeglądarki 
1. Aby dodać rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome należy wejść w poniższy link: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/refined-microsoft-
teams/bipffdldhfhcecjhcgklheahpkocojfk 

Link musi być otwarty w przeglądarce Google Chrome lub do niej . 

2. Klikamy przycisk „Dodaj do Chrome” 

 

3. Na komunikacje, który się pojawi musimy wybrać opcję „Dodaj rozszerzenie”. 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/refined-microsoft-teams/bipffdldhfhcecjhcgklheahpkocojfk
https://chrome.google.com/webstore/detail/refined-microsoft-teams/bipffdldhfhcecjhcgklheahpkocojfk
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4. Po wykonaniu powyższych kroków w otwartej przez przeglądarkę aplikacji MS Teams 
zyskujemy dodatkową opcję: po kliknięciu „dodaj członka” pojawi się dodatkowe miejsce do 
wpisania adresów mailowych oraz przycisk Bulk import. 

Pobieranie listy adresów e-mail 
1. Aby pobrać listę adresów e-mail do studentów, którzy powinni przynależeć do danego 

zespołu należy wejść na USOSmail w taki sposób, jak do wysyłania wiadomości e-mail. 

 

2. Następnie dodajemy odbiorców, tak jakbyśmy chcieli wysłać do niech e-mail. (Odbiorców 
wybieramy w zależności od tego, którą grupę chcemy dodać do zespołu na Teams) 
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3. Po dodaniu pojawi się możliwość wpisania treści maila, ale należy wybrać przycisk Pokaż 
adresy. Po kliknięciu tego przycisku wyświetlą się adresy e-mail oraz na dole przycisk Pobierz 
adresy email.  

 

4. W okienku, które się pojawi wybieramy opcję Pobierz adresy e-mail, a następnie zaznaczamy 
aby plik otworzył nam się w notatniku i klikamy przycisk ok. Dzięki temu wyświetli się lista 
adresów e-mail oddzielona średnikami. 

 

5. Listę adresów e-mail zaznaczamy (ctrl+A) i kopiujemy (ctrl+C) 
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Dodawanie studentów do zespołu przy użyciu wtyczki  
1. Wchodzimy na stronę http://www.poczta.ue.wroc.pl/ i logujemy się na swoje konto w 

domenie ue.wroc.pl (dla pracowników login: imię.nazwisko). Pamiętajmy o wykorzystaniu do 
tego przeglądarki Google Chrome 

 

2. W miejscu gdzie wyświetlają się Aplikacje szukamy „Teams”, jeśli ich nie widać, klikamy 
„Wszystkie aplikacje -> „ i klikamy w aplikację „Teams” 

 

 

 

http://www.poczta.ue.wroc.pl/
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3. W karcie, która się otworzy wybieramy opcję Zamiast tego użyj aplikacji internetowej. 

 

4. W otwartej przez przeglądarkę aplikacji MS Teams przechodzimy do zespołów i wybieramy 
zespół, do którego chcemy dodać studentów. 

5. Przy nazwie zespołu klikamy 3 poziome kropeczki Więcej opcji, a następnie Dodaj członka. 
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6. W okienku, które się pojawi wklejamy (ctr+V) skopiowaną wcześniej listę adresów e-mail 
studentów, klikamy przycisk Bulk import. Na dole pojawi się informacja czy udało się dodać 
listę studentów. Jeśli wszystko jest w porządku klikamy przycisk Zamknij. 

 

___________________________________________________________________________ 

Stworzony przewodnik jest aktualny na dzień 22.09.2020r. 

Wszelkie problemy i wątpliwości proszę zgłaszać na adres helpit@ue.wroc.pl z dokładnym 
opisem problemu i zrzutami ekranu. 

 

mailto:helpit@ue.wroc.pl
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