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Podstawowe informacje o systemie e-sgh 

System e-sgh to platforma e-learningowa (e-sgh.pl) oraz Niezbędnik esgh (n.esgh.pl). 

Od 2021 roku aplikacje te działają niezależnie od siebie. 

 

Na platformie www.e-sgh.pl znajdują się: 

• szkolenia instruktażowe obowiązkowe dla studentów pierwszego 

semestru, 

• przedmioty e-learningowe – realizowane wyłącznie w formie zdalnej, 

• przedmioty blended learning – stanowiące połączenie zajęć 

tradycyjnych (w sali wykładowej) i zajęć online na platformie e-sgh, 

• materiały uzupełniające przedmioty podstawowe – dodatkowe treści, które 

poszerzają program tradycyjnie realizowanych zajęć. 

https://e-sgh.pl/
https://n.e-sgh.pl/
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Szkolenia instruktażowe i materiały uzupełniające przedmioty podstawowe 

udostępniane są automatycznie studentom pierwszego semestru na początku roku 

akademickiego, wraz z przyznaniem loginu i hasła do sieci SGH. Wystarczy zalogować się na 

www.e-sgh.pl loginem i hasłem analogicznym do innych usług sieciowych SGH. 

Dostęp do przedmiotów e-learnigowych i blended learning studenci otrzymują 

automatycznie na podstawie deklaracji semestralnej. Wystarczy zalogować się na www.e-

sgh.pl loginem i hasłem do sieci SGH. 

Więcej informacji o e-sgh znajduje się na platformie www.e-sgh.pl. Na stronie głównej są 

filmy instruktażowe, a po zalogowaniu się dostępny jest „Przewodnik po platformie e-sgh”. 

 

W Niezbędniku e-sgh niektórzy wykładowcy prowadzą autorskie strony do wybranych, 

tradycyjnych przedmiotów, zamieszczając np. materiały do zajęć. 

Nie każdy wykładowca prowadzi Niezbędnik, dlatego przedmioty tradycyjne nie są 

dodawane automatycznie do konta studenta. 

Aby uzyskać dostęp do materiałów konkretnego nauczyciela, należy skorzystać z linku 

podanego na zajęciach (więcej informacji znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji). 

https://www.e-sgh.pl/
https://www.e-sgh.pl/
https://www.e-sgh.pl/
https://www.e-sgh.pl/
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Posiadając konto w domenie sgh, użytkownik ma również konto w Niezbędniku. Aby 

zalogować się do Niezbędnika, należy wejść na stronę n.e-sgh.pl. 

 

Problemy z logowaniem 

Jeżeli Twoje konto e-sgh jest zintegrowane z kontem SGH, hasło do platformy esgh.pl 

i Niezbędnika e-sgh jest takie, jak np. do poczty elektronicznej SGH. 

Pamiętaj, że hasło do sieci SGH musi być aktywne (wygasa po 180 dniach). Jeżeli nie 

pamiętasz hasła lub nie jest ono przyjmowane przez system e-sgh, w pierwszej kolejności 

sprawdź, czy możesz się zalogować do poczty SGH lub USOS i ewentualnie zmień hasło. 

W przypadku problemów skontaktuj się z Centrum Technologii Informatycznych SGH. 

https://n.e-sgh.pl/
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/cti/Strony/default.aspx
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/cti/Strony/default.aspx
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Niezbędnik e-sgh 

Niezbędnik e-sgh (n.e-sgh.pl) służy wykładowcom SGH do samodzielnego zarządzania 

materiałami dydaktycznymi. Korzystając z Niezbędnika e-sgh nauczyciele akademiccy SGH 

mogą tworzyć autorskie strony www dedykowane prowadzonym przez nich przedmiotom. 

Jak uzyskać dostęp do materiałów dydaktycznych w Niezbędniku? 

Nie każdy wykładowca SGH prowadzi Niezbędnik, dlatego przedmioty nie są dodawane 

automatycznie do konta studenta. Aby uzyskać dostęp do materiałów konkretnego 

nauczyciela, należy korzystać z linku podanego przez wykładowcę na zajęciach. 

Wykładowcy mogą prowadzić strony w Niezbędniku do przedmiotów o tym 

samym tytule dla kilku grup. Dlatego o właściwy link należy zapytać nauczyciela. 

Jeżeli przedmiot ma dostęp logowany, wykładowca poda link do karty zgłoszeniowej, na której 

należy się jednorazowo zarejestrować do przedmiotu: 

np. https://n.e-sgh.pl/course/XyZ123 

 

http://n.e-sgh.pl/
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Wypełniając kartę zgłoszeniową do przedmiotu w Niezbędniku, student SGH 

powinien użyć loginu i hasła takiego jak do systemu USOS czy też poczty. 

Jeżeli dostęp do przedmiotu nie wymaga logowania, wykładowca poda link, którego należy 

używać, aby pobrać materiały: 

np. https://n.e-sgh.pl/course/abc 

Taki przedmiot można dodać do listy przedmiotów na swoim koncie (Obserwuj ten 

przedmiot). 
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Jak korzystać z Niezbędnika e-sgh? 

Strona studenta składa się z trzech zakładek: Lista przedmiotów, Centrum powiadomień 

oraz Moje konto. Po zalogowaniu się do Niezbędnika student domyślnie widzi listę 

przedmiotów, do których się zarejestrował.  
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Centrum powiadomień 

W zakładce Centrum powiadomień wyświetlane są informacje o nowych wypowiedziach na 

forum, wiadomościach przychodzących na pocztę w przedmiotach i nowo dodanych 

zadaniach. Powiadomienia podzielone są na założone przedmioty i wyświetlane w trzech 

grupach: Poczta w przedmiotach, Forum oraz Zadania. Klikając na przedmiot w danej grupie, 

użytkownik zostanie przeniesiony do docelowego miejsca powiadomienia. Nowe 

powiadomienia sygnalizowane są ikoną  znajdującą się obok przycisku Centrum 

powiadomień. Liczba wyświetlająca się przy przedmiotach informuje, ile jest nowych 

powiadomień. 
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Moje konto 

Zakładka Moje konto wyświetla wizytówkę studenta, która zawiera imię, nazwisko, 

adres e-mail oraz notatkę O mnie. Student ma możliwość edycji notatki O mnie oraz 

widoczności adresu e-mail.  
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Lista przedmiotów 

Należy kliknąć w nazwę danego przedmiotu, by wejść na poświęconą mu stronę. 

Wykładowca może tu udostępniać materiały dydaktyczne a także  publikować ogłoszenia. Na 

dole strony przedmiotu znajduje się opis wykładowcy. 
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Menu na górnym pasku 

W zależności od opcji, które wykładowca uruchomił w swoim przedmiocie, wybrane 

narzędzia pojawią się na stronie danego przedmiotu na pasku narzędziowym. 

 

Grupa 

Grupa to miejsce, gdzie student może zobaczyć, kto jest prowadzącym i współprowadzącym 

przedmiot. Student w Aktywnych członkach grupy widzi tylko siebie. 

 



12 

 

Materiały 

Materiały to miejsce, gdzie wykładowca może udostępniać przydatne studentom pliki i linki 

w utworzonych przez siebie katalogach i podkatalogach. To prowadzący decyduje, które 

materiały są widoczne na stronie przedmiotu. 
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Ogłoszenia 

Ogłoszenia to narzędzie, które wyświetla dwa typy ogłoszeń utworzonych przez wykładowcę. 

Pierwszym są ogłoszenia standardowe przypisane do przedmiotu. Drugim – ogłoszenia 

ogólne przypisane do wykładowcy. Ogłoszenie ogólne będzie wyświetlane we wszystkich 

przedmiotach, których dany wykładowca jest prowadzącym. Student widzi takie ogłoszenia 

podświetlone na zielono. 

 

Ogłoszenia ogólne 

Ogłoszenia 

standardowe 
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Kalendarz 

Kalendarz pomaga w organizacji zajęć, planowaniu terminów i wysyłaniu przypomnień na 

adres e-mail studenta. Student może wpisać do kalendarza ważne wydarzenia prywatne 

(np. deadline wykonania zadań). Zaplanowane przez wykładowcę testy w Niezbędniku e-sgh 

w kalendarzu studenta wyświetlają się automatycznie. 

 

Na około dwa dni przed każdym zaplanowanym w kalendarzu wydarzeniem użytkownik 

otrzyma wiadomość e-mail z treścią wydarzenia. Jeżeli wykładowca dodał do kalendarza 

prowadzonego przez siebie przedmiotu wydarzenie publiczne, również w tym przypadku 

student otrzyma powiadomienie na adres e-mail. 
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Forum 

Forum to narzędzie dostępne na stronie przedmiotu umożliwiające komunikację pomiędzy 

wykładowcą i studentami. Na forum nauczyciel zakłada pokoje, może także określić termin, 

w którym będzie możliwe publikowanie postów. Daty wyświetlają się pod nazwą pokoju. 

Pisząc treść posta, można wykorzystać edytor do wyróżnienia wybranych fragmentów 

wypowiedzi. Do wszystkich wypowiedzi na forum można dodawać załączniki. 

 

 

Edytor Treść posta 
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Zadania 

Zadania to narzędzie dostępne na stronie przedmiotu umożliwiające studentowi przesłanie 

pracy zadanej przez wykładowcę. Gdy wykładowca udostępni studentowi zadanie, 

w centrum powiadomień pojawi się informacja o nowym zadaniu  

przypisanym do konkretnego przedmiotu.  

 

Po kliknięciu w powiadomienie student zostanie przekierowany do listy zadań tego 

przedmiotu.  
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Do zadania wykładowca może przypisać termin, w jakim będzie ono aktywne. 

Aby otworzyć zadanie, student musi kliknąć przycisk . Następnie otworzy się treść 

zadania z przypisanymi załącznikami (jeżeli załączniki zostaną zastosowane).  

 

W sekcji Moja praca student wypełnia pole Moja odpowiedź do zadania (pole jest 

wymagane), a następnie załącza plik, jeżeli treść zadania tego wymaga. 
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W związku z potrzebą zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa lista 

rozszerzeń plików możliwych do dodania jest ograniczona. W przypadku braku 

możliwości dodania pliku pojawi się komunikat: Plik ma nieprawidłowe rozszerzenie. 

Aby dodać taki plik należy skompresować go do rozszerzenia .zip. Pliki zawierające 

w treści składnie języków programowania i pliki wykonywalne .exe nie będą 

dopuszczone do wgrania ich bezpośrednio na serwer. 

Przed wysłaniem zadania do wykładowcy student ma możliwość zapisania szkicu zadania, 

klikając przycisk . Edycja zapisanego szkicu jest możliwa do upłynięcia daty 

dostępności zadania oraz do momentu przesłania zadania wykładowcy . 

Ocena za wykonane zadanie pojawi się również w dzienniku, w momencie kiedy wykładowca 

udostępni kolumnę danego zadania do wglądu dla studentów. 

 

Po wystawieniu oceny student zobaczy ją również w sekcji Zadania.  
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Klikając komentarz nauczyciela otworzy się strona z wystawioną oceną, komentarzem, 

treścią zadania i odpowiedzią. 
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Poczta 

Poczta pozwala na wymianę korespondencji z prowadzącym lub/i współprowadzącym 

przedmiot. W odróżnieniu od forum, wysłane przez pocztę wiadomości będą widoczne 

wyłącznie dla wykładowcy. Można wyróżnić dwa typy wiadomości od wykładowcy. 

Pierwszym jest wiadomość bezpośrednia do studenta, na którą student może odpowiadać. 

Drugi typ to wiadomość wysyłana przez wykładowcę do całej grupy, na którą student nie 

może odpowiedzieć. Wiadomości wysyłane do całej grupy charakteryzują się zielonym tłem. 

 

System poczty nie wysyła do studentów wiadomości e-mail – uczestnik kursu może 

je odczytać tylko po zalogowaniu się do przedmiotu w Niezbędniku. 

Dziennik 

Dziennik to narzędzie ewidencji ocen studentów. Tutaj student może zobaczyć swoje 

punkty oraz dotyczące go notatki wykładowcy.  

 

Wiadomość bezpośrednia 

do studenta 

Wiadomość do całej grupy 
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Testy 

Testy to funkcja Niezbędnika umożliwiająca wykładowcy sprawdzanie wiedzy studentów. 

Testy mogą być udostępniane w ograniczonym terminie, a także mogą mieć wyznaczony 

maksymalny czas przeznaczony na ich rozwiązanie. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do rozwiązania testu upewnij się, że masz 

zainstalowaną bieżącą wersję przeglądarki, a system w komputerze nie jest 

obciążony zbędnymi aplikacjami lub aktualizacjami uruchomionymi w tle. 

W przypadku korzystania z komputera przenośnego zadbaj o podłączenie 

źródła zasilania. Jeśli to możliwe, podłącz komputer do internetu za pomocą 

kabla, a nie sieci wi-fi. 

Kliknięcie w Rozpocznij test oznacza jego rozwiązywanie. Do testu można podejść 

tylko jeden raz. W przypadku zamknięcia przeglądarki lub otworzenia innej strony 

w Niezbędniku zostanie zapisany pusty test. 
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Pomoc użytkownikom 

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem systemu e-sgh można kierować do Centrum 

Otwartej Edukacji SGH, e-mail: e-sgh@sgh.waw.pl, tel. 22 564 97 22. 

mailto:e-sgh@sgh.waw.pl

