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W pierwszej kolejności należy wejść na adres internetowy: 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools  

Klikamy w przycisk Sign In. Następnie powinno wyskoczyć nam okno do logowania.  

Wybieramy opcję do Utworzenia nowego konta (niebieski napis „Utwórz je!”):  

 

  

    

Rejestrujemy się przy użyciu prywatnego adresu email, tworzymy nowe hasło do konta, podajemy swoją 

prawdziwą datę urodzenia oraz dokonujemy weryfikacji konta przy pomocy kodu otrzymanego na 

prywatny adres email oraz rozwiązując łatwą zagadkę:  

  

Rysunek  1 .   Tworzenie nowego konta   

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
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Rysunek 2. Podanie prywatnego adresu email  

  
Rysunek 3. ustalenie nowego hasła do konta Microsoft  
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Rysunek 4. Podanie prawdziwej daty urodzenia  
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Rysunek 5. Wpisanie kodu otrzymanego na prywatny adres email  
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Rysunek 6. Weryfikacja po przez rozwiązanie łatwej zagadki  

    

Następnie weryfikujemy swoją tożsamość po przez podanie numeru telefonu:  

  
Rysunek 7. Podanie numeru telefonu  

  



 Instytut Informatyki  
  

ul. Oleska 48, 45-052 Opole 

tel.: +48 (77) 452 72 05  fax: 

+48 (77) 452 72 07  

ii@uni.opole.pl 

informatyka.wmfi.uni.opole.pl  

  

  

Rysunek 8. Podanie kodu wysłanego na podany numer telefonu  

    

Następnie dokonujemy weryfikacji statusu studenta lub pracownika Instytutu Informatyki 

Uniwersytetu Opolskiego po przez podanie uniwersyteckiego adresu email oraz zaakceptowanie 

„umowy usługi Azure Dev Tools for Teaching”:  

  
Rysunek 9. Podanie studenckiego/pracowniczego adresu email  
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Rysunek 10. Akceptacja " umowy usługi Azure Dev Tools for Teaching"  

    

Następnie na podany uniwersytecki adres email zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym 

konto Microsoft:  
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Rysunek 11. Wysłąnie na uniwersytecki adrtes email wiadomości z linkiem do aktywacji konta Microsoft  

    

Po otrzymaniu wiadomości na uniwersytecki adres email (prosimy sprawdzać również katalog „spam”) 

wychodzimy w zawarty w wiadomości adres URL, który przekieruje nas do następnej fazy rejestracji w 

której należy podać swoje prawdziwe imię i nazwisko:  
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Rysunek 12. Podanie swoich prawdziwych danych  

    

Po naciśnięciu przycisku Dalej zostajemy przekierowani już na stronę Azure Dev Tools for Teaching, 

gdzie po wybraniu zakładki „Oprogramowania” będziemy mogli pobierać oprogramowanie firmy 

Microsoft, w tym Visual Studio.  

  
Rysunek 13. Lista z oprogramowaniem dostępnym do pobrania  
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Jeżeli przy logowaniu do serwisu Azure Dev Tools for Teaching otrzymamy komunikat, że nasz adres 

email jest już używany z więcej niż jednym kontem Microsoft – należy wybrać „Konto osobiste”: 

 

Rysunek 14. Wybój "konta osobistego" jako konta Azure Dev Tools for Teaching 

 

UWAGA  
W przypadku podania nieprawdziwych danych istnieje możliwość, że konto zastanie zablokowane bez 

możliwości jego odblokowania!  


