
PJATK Discord 
PJATK Gdańsk BSS 

 

Poniższa instukcja ma na celu zaznajomienie kandydata na studia z podstawą obsługi aplikacji Discord 

służącej w roku akademickim 2020/2021 do konsultacji z dydaktykami podczas procesu rekrutacji. 

 

1. Aby rozpocząć korzystanie z apliakcji, należy utworzyć konto na stronie: 

https://discord.com/login 

 

2. Podążamy za instrukcjami strony, podajemy adres e-mail, nazwę oraaz hasło

 



3. Po wprowadzeniu naszych danych rejestracyjnych zostaniemy zapytani, czy chcemy stworzyć 

nasz własny serwer, krok ten możemy zdecydowanie pominąć. 

 

4. Zostanie nam teraz wyświetlone okno aplikacji Discord w naszej przeglądarce internetowej. 

Musimy przejść do zaznaczonego plusa, aby dołączyć do discorda PJATK. 

 

5. W kolejnym oknie zaznaczamy że chcemy dołączyć do serwera, a nie stworzyć kolejny. 

 

 



6. Następnie podajemy w polu tekstowym adres naszego serwera PJATK discord, i klikamy 

przycisk „Dołącz”. 

 

7. W tym momencie wyświetlone zostanie nam okno naszego serwera.  

Ważną rzeczą jest pobranie aplikacji na komputer, ponieważ będziemy mogli wtedy korzystać 

z ważnych narzędzi takich jak udostępnianie ekranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Teraz skupimy się na pasku z lewej strony.  

Znajdują się tam wszystkie kanały Tekstowe oznaczone . 

Oraz kanały głose oznaczone poprzez . 

 

Dołączenie do tych kanałów polega na kliknięciu w nie lewym 

przyciskiem myszy.  

 

Za pomocą przycisku  możemy opuścić kanał głosowy na 

którym się znajdujemy, podczas gdy ikony  służą do 

włączenia/wyłączenia mikrofonu lub dźwięku 

 

Za pomocą przycisku  (Dostępne jedynie w 

aplikacji na komputer!) możemy udostępnić nasz pulpit lub 

aplikację osobom znajdującym sięna kanale głosowym. 

 

Po najechaniu na osobę z dopiskiem  a następnia 

kliknięciu w przycisk  możemy obejrzeć, 

co dana osoba nam pokazuje  (Dostępne jedynie w aplikacji na 

komputer!) 

 
 

Zakładka PJATK przeznaczona jest do kontaktu z kadrą 

dydaktyczną PJATK Gdańsk, natomiast w zakładce kandydat 

dozwolone są rozmowy między kandydatami. 

 

 

 



 

 

 

 

Ostatnią ważną informacją jest to, że na Discordzie możemy zmienić nasz pseudonim który 

będzie wyświetlany podczas rozmów na danym serwerze. Aby to zrobić, musimy kliknąć 

prawym przyciskiem myszy w naszą aktualną nazwę po prawej stronie: 

 
A następnie przejść do „Zmiany pseudonimu”. 


