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Instrukcja dla studentów studiujących w języku polskim!!!,  

którzy mają obowiązkowo 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. Poniżej wyświetlone są kategorie kursów. Wybrać szkolenie BHP (ekran poniżej). 
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3. Wszyscy studenci UE posiadają założone konto w domenie @student.wroc.pl i logują się przy 

użyciu przycisku "Logowanie pracownik / student UE" z prawej strony ekranu logowania 

(patrz ekran poniżej). Problemy z logowaniem prosimy zgłaszać na adres eportal@ue.wroc.pl 

 

 

4. Ekran logowania - Nazwa użytkownika jest określona przez „numer studenta/legitymacji” – 

w systemach informatycznych UE we Wrocławiu standardowa nazwa użytkownika. Nazwa 

użytkownika jest to 6 cyfr. Można podać w loginie: imię.nazwisko. O sposobie logowania 

do systemów informatycznych student otrzymuje odpowiednie informacje z Dziekanatu. 

 

mailto:eportal@ue.wroc.pl
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5. Po zalogowaniu się do systemu student ma udostępniony kurs i musi wprowadzić klucz 

dostępu w celu zapisania na właściwe elementy tego kursu. Materiały edukacyjne różnią się 

w zależności od rodzaju i trybu studiów. 

 

 

6. 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).  

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 

Uwaga!!! Podane poniżej klucze dostępu dotyczą studentów studiujących w 

języku polskim: 

Semestr zimowy 2022/2023 
Jelenia Góra – wszystkie kierunki 

• JG, stacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):   BHP_20222023_JG_s1 

• JG, niestacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):   BHP_20222023_JG_n1 

• JG, stacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_20222023_JG_s2 

• JG, niestacjonarne, drugi stopień (magisterskie):   BHP_20222023_JG_n2 

Wrocław – wszystkie kierunki oprócz ZIIP: 

• WR, stacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):   BHP_20222023_WR_s1 

• WR, niestacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):   BHP_20222023_WR_n1 
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• WR, stacjonarne, drugi stopień (magisterskie):   BHP_20222023_WR_s2 

• WR, niestacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_20222023_WR_n2 

Wrocław - kierunek: ZIIP 

• WR, stacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):   BHP_20222023_WR_ZIIP_s1 

• WR, niestacjonarne, pierwszy stopień (licencjat):   BHP_20222023_WR_ZIIP_n1 

• WR, niestacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_20222023_WR_ZIIP_n2 

Wrocław - kierunek: EMBA (edycja polska): 

• WR, EMBA (edycja polska):    BHP_20222023_WR_emba_pol 

Wrocław - kierunek: Szkoła Doktorska 

• WR, Szkoła Doktorska:     BHP_20222023_WR_szkola_dok 

 

Semestr letni 2022/2023 
Wrocław - kierunek: ZIIP 

• WR, stacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_lato_20222023_WR_ZIIP_s2 

• WR, niestacjonarne, drugi stopień (magisterskie):  BHP_lato_20222023_WR_ZIIP_n2 

 

7. Jeśli student zapisze się na niewłaściwy kurs może samodzielnie się z niego wypisać (patrz 

ekran poniżej) należy wybrać „koło zębate”. 

  

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

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

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

(fragment ekranu) uzależniony od podanego klucza dostępu. 
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10. Jeśli po wybraniu materiałów będzie trzeba podać hasło, to należy wprowadzić 

BHPUE20222023 (zwrócić uwagę na wielkość liter!!!). 

11. Każdy student musi zapoznać się z zawartością tematu 1. 

 

 

12. Uwaga studenci PIERWSZEGO STOPNIA (s1, n1) kierunku ZIIP obowiązkowo muszą zapoznać 

się zawartością tematu 2. 
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13. Po zapoznaniu się z materiałami, należy uruchomić test BHP.   

!!! Uwaga student wybiera test (zamieszczony w sekcjach o nazwie 

Temat 3 lub 4), ze względu na rok akademicki, semestr rozpoczęcia 

studiów, tryb studiowania (S1 – stacjonarne pierwszego stopnia 

licencjat, S2 – stacjonarne drugiego stopnia magisterskie, N1 – 

niestacjonarne pierwszego stopnia licencjat, N2 – niestacjonarne 

drugiego stopnia magisterskie) – wybranie niewłaściwego testu 

(tematu) jest RÓWNOZNACZNE Z NIEZALICZENIEM OBOWIĄZKOWEGO 

KURSU BHP!!!.  

 
Przykładowy ekran poniżej: 

 

 

14. Poniżej przykładowy ekran z pytaniem. 
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15. Po rozwiązaniu testu należy zaakceptować udzielone odpowiedzi. Patrz ekran poniżej 

  

 

16. System poprosi o powtórne zaakceptowanie udzielonych odpowiedzi 
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17.  Po zatwierdzeniu student powinien zobaczyć wynik testu. Patrz 

przykładowy ekran poniżej (STRZAŁKA WSKAZUJE TEKSTOWO NA WYNIK 

TESTU!!!): 
 

 
 

18.  Informacja o niezaliczeniu testu, zobowiązuje do ponownego wykonania 

testu. 

19. UWAGA – PO ZAKOŃCZENIU PRACY PROSZĘ OBOWIĄZKOWO 

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

OKIENKA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. 

 

 


