
 

    

  

 

 

    

      

   

   

    
     

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  

Kraków dn. 

Wniosek o założenie konta – doktoranci AGH 

1. Imię i nazwisko: 

2. Numer albumu: 

3. Rodzaj studiów*: 

a) szkoła doktorska AGH 

b) studia III stopnia na Wydziale (pełna nazwa): 

4. Proszę o założenie konta*: 

a) pocztowego (e-mail AGH) @agh.edu.pl 

b) UNIX (na serwerze galaxy) 
c) Laboratoria CRI (na serwerze mops) 

5. Telefon kontaktowy: 

Oświadczam, że: 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi usług w CRI AGH, 
- wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia, nazwiska i nazwy konta współużytkownikom systemów UNIX, 

- zapoznałam/em  się z obowiązującym regulaminem USK. 

………………………………………. 
Podpis doktoranta (czytelny) 

konto założono: data……………….., operator……………………………………… 

Informacje i objaśnienia: 

Konto „pocztowe (e-mail AGH)” (pkt 4a) w domenie @agh.edu.pl – jest to skrzynka służąca do wymiany służbowej 
korespondencji. Dzięki niej można również uzyskać dostęp do innych usług i systemów uczelnianych tj. Panelu AGH 
https://panel.agh.edu.pl/, oraz m.in. aplikacji Office 365, licencji Azure for Educations, sieci bezprzewodowej Wi-Fi, Tunelu 
VPN, oprogramowania antywirusowego. 
Każdy Użytkownik otrzymuje dodatkowo aliasy pocztowe: imię.nazwisko@agh.edu.pl oraz nr_albumu@student.agh.edu.pl 

Konto „UNIX (na serwerze galaxy)” (pkt 4b)– oprócz dostępu shell i możliwości zdalnej pracy w środowisku Unix pozwala 
także na założenie własnej strony domowej WWW. Można  z niego korzystać poprzez protokół SSH –np. przy pomocy 
programu Putty lub WinSCP. Strona, którą można utworzyć, będzie dostępna pod adresem http://home.agh.edu.pl/login. 

Konto „Laboratoria CRI (na serwerze mops)”(pkt 4c)  – jest to konto, dzięki któremu można korzystać ze stacjonarnych 
komputerów w laboratoriach komputerowych CRI, znajdujących się w paw. C-1 na V piętrze. Z komputerów tych można 
korzystać tylko i wyłącznie na miejscu (brak możliwości pracy zdalnej). 

Proponowana nazwa konta (pkt 4a) – może mieć od 3 do 16 znaków i może zawierać tylko małe litery. Nazwy kont 4b i 4c 
generowane są automatycznie (nie więcej niż 8 znaków). 

Wypełniony i podpisany wniosek (skan/zdjęcie) należy wysłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl . Wiadomość musi być 
wysłana ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej w systemie dziekanatowym (Wirtualna Uczelnia). 

Zapraszamy także do korzystania z serwisu Pomocy IT AGH: 

● przez WWW: https://pomoc-it.agh.edu.pl/ 
● telefonicznie 12-617 55 66 

Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK), dostępny pod adresem http://www.cri.agh.edu.pl/usk 

* zaznaczyć właściwą opcję 
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