Konto w Active Directory
Jeżeli nie otrzymujesz wiadomości e-mail z uczelni,
prawdopodobnie aktywowałeś/aś konto w Active
Directory. Powoduje to zmianę sposobu logowania do
systemu USOS i nadanie adresu mailowego o formacie
imie.nazwisko@unilodz.eu

Active Directory account
If you are not receiving e-mails from UŁ (teachers,
Students’ Office etc.), most likely you activated your
account in Active Directory. Active Directory changes
the way you login to your USOS and creates a new email adress for you in the following format:
name.surname@unilodz.eu

Wszystkie wiadomości wysyłane przez dydaktyków
czy Centrum Obsługi Studenta będą przychodzić na
ten nowy adres (nie ma możliwości powrotu do All messages from teachers or Students’ Office
adresu podanego w rekrutacji)
from now on will be send to your new e-mail
address (there is no going back to your old one)
Twoje nowe konto e-mail jest dostępne pod adresem:
https://login.microsoftonline.com/

Your new e-mail account is available here:
https://login.microsoftonline.com/

Od roku akademickiego 2017/2018 konto Active
Directory będzie standardem dla każdego
studenta.
NIE PAMIĘTASZ HASŁA?
1. Wejdź na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl/login
2. Po lewej stronie kliknij ‘przypomnienie hasła’
3. Identyfikatorem będzie imie.nazwisko@unilodz.eu
czyli np. jan.kowalski@unilodz.eu
4. Kliknij ‘Zatwierdź’
5. Na poprzedni adres email (podany w rekrutacji)
przyjdzie link do zmiany hasła, należy dwukrotnie
wpisać nowe hasło (co najmniej 8 znaków, w tym
wielka litera i cyfra)
6. Teraz wystarczy wejść na stronę
https://login.microsoftonline/com zalogować się i
odczytać wiadomości 

*w przypadku popularnego imienia i nazwiska student
otrzyma jeszcze numer, np. jan.kowalski1@unilodz.pl

In academic year 2017/2018 Active Directory
account will be the standard for all students.
FORGOT PASSWORD?
1. Go to https://logowanie.uni.lodz.pl/login
2. Click ‘remind password

3. Your login is name.surname@unilodz.eu – so for
example john.smith@unilodz.eu
4. Click ‘Submit’
5. You will receive a message to you old email
address to change the password, type it twice (at
least 8 characters, a capital letter and a digit)
6. That’s it, go to https://login.microsoftonline.com 

