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1. Dołączenie do wydarzenia będzie możliwe poprzez kliknięcie w poniższe linki:

02-03.12.2021 
Sesje plenarne i zakończenie konferencji 

LINK DO SESJI PLENARNYCH I PODSUMOWANIA KONFERENCJI

Obrady w sekcjach

SEKCJE CZ. I   LINK  SEKCJA I ( A)   LINK  SEKCJA I (B)   LINK  SEKCJA I (C)

SEKCJE CZ. 2  LINK  SEKCJA II (A)   LINK SEKCJA II (B)   LINK SEKCJA II (C)

2. Po kliknięciu w link włącza się przeglądarka internetowa (polecamy korzystanie z: Chrome)
- klikamy na: „Zamiast tego dołącz w przeglądarce” 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Ao_jkkvXRdwmPG-cFqT8Z1M2BDvc9gd5p-jCr2Zm6om41%40thread.tacv2/1637000790490%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Aa5fa20549420495394fbbfb41ade58f9%40thread.tacv2/1637001306470%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253A98c09e5413a34ccc8160cdc14a05add3%40thread.tacv2/1637001223242%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Afa30d4921e1f47de8c2ef4c955da4fbf%40thread.tacv2/1637001390797%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Aa5fa20549420495394fbbfb41ade58f9%40thread.tacv2/1637001306470%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253A98c09e5413a34ccc8160cdc14a05add3%40thread.tacv2/1637001223242%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Afa30d4921e1f47de8c2ef4c955da4fbf%40thread.tacv2/1637001390797%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257D


                                                 3. Zezwalamy przeglądarce na korzystanie z mikrofonu oraz kamery

   

                                                                           4. Wpisujemy nasze imię i nazwisko
                                                                              - włączamy mikrofon / (kamera opcjonalnie) 
                                                                              - klikamy na „Dołącz teraz” 



5. Oczekujemy na wpuszczenie na spotkanie 
przez organizatorów

6. W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania, zachęcamy do skorzystania 
z następujących przeglądarek internetowych: 
• Microsoft Edge 
• Google Chrome
Mają one najlepszą synchronizację z platformą Microsoft Teams. 

7. Uprzedzamy również, że potencjalne problemy z połączeniem w ramach spotkania mogą 
pojawić się w przypadku korzystania z urządzeń Apple Macintosh. 

8. Przypominamy, że podczas dołączania do platformy w dniu konferencji pojawią się m.in. 
dwie opcje wyboru:
• kontynuuj w przeglądarce (dla użytkownika nieposiadającego aplikacji MS Teams),
• kontynuuj w aplikacji MS Teams (dla użytkowników posiadających tę aplikację).



9. Podczas trwania konferencji uczestnicy o statusie „Gościa”, nie mają możliwości
korzystania z czatu (są to odgórne ustawienia MS Teams). Zachęcamy więc do posługiwania 
się funkcją „łapki” w sytuacji, kiedy będą Państwo wyrażali chęć zabrania głosu.

10. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt e-mailowy:
• mgr inż. Krzysztof Bytow: kbytow@amu.edu.pl

11. W przypadku pilnego problemu technicznego podczas trwania konferencji prosimy 
o kontakt telefoniczny:
• dr Paulina Peret-Drążewska tel. 609 427 921
• dr Bożena Kanclerz tel. 607 036 289


