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Instrukcja dla studentów, którzy mają zaliczyć Bezpieczeństwo i higienę pracy 

na Uniwersytecie Ekonomicznych we Wrocławiu 

 

1. Dostęp do materiałów jest dostępny w środowisku Eportalu. Aby móc skorzystać z materiałów 

i zaliczyć BHP należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową i wprowadzić adres: 

eportal.ue.wroc.pl . Poprawne wprowadzenie adresu pozwoli na zalogowanie się do systemu 

(ekran poniżej). 

 

2. Wyświetlone są kategorie kursów. Aby zalogować się do kursu BPH należy przewinąć ekran do 

końca i pojawi się kategoria kursu o nazwie BHP (ekran poniżej). 
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3. Po wybraniu tej kategorii wskazać myszką kurs o nazwie „BHP – Bezpieczeństwo i higiena 

pracy”  

 

4. Po kliknięciu myszką widzimy ekran logowania do systemu 

 



BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – instrukcja logowania do systemu Eportal 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 

 

5. Aby zalogować się do systemu należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło 

 

6. Nazwa użytkownika jest określona przez „numer studenta/legitymacji” – w systemach 

informatycznych UE we Wrocławiu standardowa nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika jest 

to 6 cyfr. Hasło student otrzymuje lub generuje sobie samodzielnie. Jeśli student pierwszy 

raz będzie logował się do systemu Eportal w kursie BHP MUSI !!! samodzielnie zarejestrować 

się w systemie. Zarejestrowanie pozwoli na otrzymanie indywidualnego hasła dostępu do 

kursu. Aby zarejestrować swój profil w systemie Eportal należy wybrać „Zapomniałeś(aś) 

nazwy użytkownika lub hasła?”. 

 

7. Należy podać nazwę użytkownika, czyli numer indeksu studenta 

 

8. Następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami na ekranie. Jeśli pojawi się 

komunikat o treści (w przybliżeniu): hasło zostało wysłane na konto mailowe. Uwaga – 
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obowiązującym adresem domeny poczty elektronicznej studentów UE we Wrocławiu jest 

student.ue.wroc.pl, np. 123456@student.ue.wroc.pl. 

9. Uwaga - Rejestracja odbywa się tylko raz do kursu BHP. Powtórne wejście do systemu wymaga 

wprowadzenia tylko nazwy użytkownika i hasła.  

10. Po otrzymaniu hasła, student może się zalogować do kursu BHP. 

 

11. Zalogowanie pierwszy raz do systemu przez studenta będzie wymagało podania klucza 

dostępu. Jest on uzależniony od miejsca (Jelenia Góra, Wrocław), trybu studiowania 

(stacjonarny - S, niestacjonarny - N) oraz stopnia (pierwszy stopień – 1 licencjat, drugi stopień 

– 2 magisterskie). Dla studentów obcokrajowców utworzony jest osobny klucz dostępu. 

UWAGA BARDZO WAŻNE!!! – jeśli student wybierze niewłaściwy klucz dostępu do kursu 

nastąpi niepoprawne przydzielenie do grupy rozwiązującej test!!! i nie będzie miał 

zaliczonego kursu BHP.  

Klucze dostępu: 

 Studenci obcokrajowcy (wszyscy):     BHP_20192020_foreigners 

Jelenia Góra kierunki: Zarządzanie, Ekonomia 

 JG, stacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):   BHP_20192020_JG_s1 

 JG, niestacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):   BHP_20192020_JG_n1 

 JG, stacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_20192020_JG_s2 

 JG, niestacjonarne, drugi stopień (magisterskie):   BHP_20192020_JG_n2 

Wrocław kierunki: AG, EK, FIR, IWB, LG, MSG, RIC, ZA 

 WR, stacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):  BHP_20192020_WR_s1 

 WR, niestacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):  BHP_20192020_WR_n1 

 WR, stacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_20192020_WR_s2 

 WR, niestacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_20192020_WR_n2 

Wrocław kierunek: ZIIP 

 WR, stacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):  BHP_20192020_WR_ZIIP_s1 

 WR, niestacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):  BHP_20192020_WR_ZIIP_n1 

 WR, stacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_20192020_WR_ZIIP_s2 

 WR, niestacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_20192020_WR_ZIIP_n2 

 



BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – instrukcja logowania do systemu Eportal 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

 

12. Uwaga – praca (nauka) w kursie odbywa się na indywidualny profil tego studenta w systemie. 

Jest to szczególnie ważne podczas zaliczenia kursu BHP (test końcowy). 

13. Jeśli nastąpi poprawne zalogowanie do systemu student zobaczy następujący ekran. 

14.  

 

15. Jeśli student zapomni hasło dostępu do konta na Eportal wybiera w okienku logowania: 

„Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?”. 

16. Może pojawić się monit o podanie hasła już bezpośrednio do kursu. Należy wprowadzić hasło: 

BHPUE20192020 (zwrócić uwagę na wielkość liter!!!). 

17. Jeśli po wybraniu materiałów będzie trzeba podać hasło, to należy wprowadzić 

BHPUE20192020 (zwrócić uwagę na wielkość liter!!!). 

18. Każdy student musi zapoznać się z zawartością tematu 1. 
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19. Uwaga studenci PIERWSZEGO STOPNIA (s1, n1) kierunku ZIIP obowiązkowo muszą zapoznać 

się zawartością tematu 2. 

 

20. Po zapoznaniu się z materiałami, należy uruchomić test BHP.   

!!! Uwaga studenci kierunku PIERWSZEGO STOPNIA (S1, N1)!!! ZIIP 

rozwiązują rozszerzony (o moduł laboratoryjny) test BHP. Test ten 

zamieszczony jest pod tematem 4. Patrz strzałka. 

 

!!! Uwaga studenci kierunku DRUGIEGO STOPNIA (S2, N2)!!! ZIIP 

rozwiązują test BHP zamieszczony jest pod tematem 4. Patrz strzałka 

 

Studenci pozostałych kierunków rozwiązują test zamieszczony pod tematem 3 

 

21. Po rozwiązaniu testu należy zaakceptować udzielone odpowiedzi. Patrz ekran poniżej 
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22. System poprosi o powtórne zaakceptowanie udzielonych odpowiedzi 

 

 

23. Po zatwierdzeniu student powinien zobaczyć wynik testu. Patrz ekran 

poniżej (STRZAŁKA WSKAZUJE TEKSTOWO NA WYNIK TESTU!!!): 
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24. Informacja o niezaliczeniu testu, zobowiązuje do ponownego wykonania 

testu. 

25. UWAGA – PO ZAKOŃCZENIU PRACY PROSZĘ OBOWIĄZKOWO 

WYLOGOWAĆ SIĘ Z SYSTEMU EPORTAL!!! – PRAWY GÓRNY NAROŻNIK 

OKIENKA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. 

 

 

 

 


