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Informacje o programie – struktura, korzyści, przystąpienie do 

programu 
1. Czym jest DreamSpark?

2. Co należy zrobić, aby moja szkoła była widoczna w wyborze szkół przy weryfikacji studentów na 

portalu www.dreamspark.com? 

3. Kto kwalifikuje się do programu DreamSpark Standard, a kto do Premium?

4. Co to znaczy, że wydział jest STEM?

5. W jaki sposób można wykorzystywać oprogramowanie otrzymywane w ramach programu? 

6. Czy pracownicy administracyjni mogą pobierać oprogramowanie i instalować je na swoich 

komputerach osobistych?

7. Jak długo trwa uczestnictwo w programie? 

8. Jak mogę przystąpić do programu DreamSpark? 

9. Co zyskuję przystępując do programu? 

10. Jak wygląda procedura zamawiania licencji DreamSpark? 

11. Posiadamy umowę IT Academy Advance. W jej ramach mamy dostęp do wersji Standard programu 

DreamSpark. Jednak chcielibyśmy mieć dostęp do wersji Premium, jako że jesteśmy kwalifikującym się 

wydziałem STEM. Co powinniśmy zrobić w takiej sytauacji? 

Pytania o oprogramowanie 
1. Jakie produkty są dostępne w ramach DreamSpark Standard?

2. Jakie produkty i usługi mogę znaleźć w DreamSpark Premium? 

3. Jakie produkty są dostępne w ramach witryny www.dreamspark.com?

4. Jakie wersje testowe oprogramowania (wersje beta) mogę otrzymać? Jakie są warunki ich używania? 

5. Czy można zainstalować system operacyjny Windows dostępny w ramach DreamSpark Premium na 

komputerze, na którym dotychczas nie był zainstalowany żaden system operacyjny („Naked PC”)? 

6. Czy pakiet Office wchodzi w skład oprogramowania oferowanego w ramach DreamSpark? Jakie są 

sposoby otrzymania pełnego pakietu Office? 

7. Czy można zainstalować system operacyjny z licencją DreamSpark Premium na maszynie wirtualnej 

hostowanej w innym systemie? 

Informacje licencyjne 
1. Czy posiadana licencja DreamSpark obejmuje całą szkołę? 

2. Nasze laboratoria komputerowe są używane przez studentów z innych wydziałów. Czy mogę w nich 

zainstalować oprogramowanie DreamSpark Premium? Czy studenci z innych wydziałów mogą z niego 

korzystać? 

3. Gdzie mogę znaleźć najnowszą umowę licencyjną? 

4. Ile mam czasu po zakończeniu subskrypcji na jej odnowienie?

5. Co się dzieje, jeśli uczelnia nie przedłuży umowy? 

6. Jestem studentem studiów podyplomowych. Czy mogę korzystać z oprogramowania dostępnego w 

DreamSpark Premium? 

7. Czy można używać oprogramowania DreamSpark Premium po zakończeniu studiów? 

8. Zmienił się administrator DreamSpark na naszej uczelni. W jaki sposób mogę zmienić dane 

administratora?

Informacje o programie – struktura, korzyści, przystąpienie do 

programu 

1. Czym jest DreamSpark?
W skrócie DreamSpark to program, który daje uczniom i studentom dostęp do najnowszego 

oprogramowania Microsoft w celach niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i badawczych. 

DreamSpark dostępny jest w dwóch odsłonach:

DreamSpark Premium

Opis systemu ELMS

Webcast dla administratorów

Lista oprogramowania w ramach 

licencji DreamSpark Premium

Opisy wybranego oprogramowania 

dostępnego w ramach DreamSpark 

Premium

Najczęściej zadawane pytania 

dotyczące DreamSpark

Dla Studenta

Forum na codeguru.pl

Najczęściej zadawane pytania dotyczące 

DreamSpark 

Home Szkoły Uczelnie Produkty i usługi Office 365 Partners in Learning Licencjonowanie Partnerzy Aktualności 
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Witryna http://www.dreamspark.com/ – orpogramowanie bezpłatne, dostępne dla studentów po 

weryfikacji (potwierdzenie stuatusu studenta) – więcej na stronie 

http://www.microsoft.com/pl-pl/student/oprogramowanie.aspx#faq

Subskrypcja kupowana przez szkołę (możliwość instalowania oprogramowania w 

laboratoriach/pracowniach komputerowych, udostępniania studentom i pracownikom naukowym). 

Dostępne są dwa poziomy subskrypcji: 

DreamSpark Standard

DreamSpark Premium

2. Co należy zrobić, aby moja szkoła była widoczna w wyborze szkół przy 

weryfikacji studentów na portalu www.dreamspark.com?
Aby dodać szkołę, pracownik naukowy uczelni (wykładowca, dziekan, administrator DreamSpark) 

powinien wysłać maila na adres pledu@microsoft.com, podając następujące informacje: 

Nazwa szkoły

Nazwa uczelni

Miasto

Domena pocztowa uczelni

3. Kto kwalifikuje się do programu DreamSpark Standard, a kto do Premium?
Licencja DreamSpark Standard dostępna jest dla każdej uprawnionej jednostki/instytucji edukacyjnej, 

która jest akredytowana przez właściwy rządowy organ regulacyjny w kraju jej siedziby oraz została 

zatwierdzona przez firmę Microsoft – według jej wyłącznego uznania. 

Natomiast DreamSpark Premium mogą zakupić wydziały/instytuty/katedry, działające w ramach danej 

uczelni wyższej, które są STEM oraz szkoły ponadgimnazjalne/technika, których uczniowe po 

zakończeniu szkoły otrzymują dyplom Technika Informatyka.

4. Co to znaczy, że wydział jest STEM?
To znaczy, że prowadzi zajęcia w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM: 

Science, Technology, Engeeniering i Math). Pełna lista obszarów tematycznych, w ramach których dany 

wydział musi prowadzić zajęcia, aby zostać zakwalifikowany jako STEM, dostępna jest na stronie 

https://www.dreamspark.com/Institution/STEM.aspx (ang).

5. W jaki sposób można wykorzystywać oprogramowanie otrzymywane w 

ramach programu? 
Korzystając z oprogramowania zawartego w DreamSpark Premium, jednostka zobowiązuje się do jego 

niekomercyjnego wykorzystania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań 

naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w 

dziekanacie, jako serwera wydziałowego, do obsługi własnych systemów administracyjnych lub 

informatycznych). Studenci i pracownicy dydaktyczni jednostki mogą oprogramowanie pobierać oraz 

instalować je na swoich komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych. Oprogramowanie 

może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. 

6. Czy pracownicy administracyjni mogą pobierać oprogramowanie i 

instalować je na swoich komputerach osobistych?
Nie, tylko pracownicy naukowi mogą pobierać oprogramowanien na prywatne komputery oraz studenci 

(w celu zgodnym z licencją, czyli niekomercyjnym).

7. Jak długo trwa uczestnictwo w programie? 
Sybksrypcję można wykupić na rok lub trzy lata. 

8. Jak mogę przystąpić do programu DreamSpark? 
Aby przystąpić do programu, należy skontaktować się z jednym z naszych Partnerów, którzy sprzedają 

licencje DreamSpark (ceny u obu są takie same):

APN Promise

ul. Kryniczna 2

03-934 Warszawa

Telefon: +48 (22) 355-16-44

Faks: +48 (22) 355-16-99 

E-mail: Marzena.Maliszewska@promise.pl

Strona WWW: http://www.all4edu.pl/

Computer Plus Kraków SA

ul. Krowoderskich Zuchów 14

31-272 Kraków
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Telefon: +48 (12) 254-28-00

Faks: +48 (12) 254-28-08

E-mail: dh@computerplus.pl

Strona WWW: www.computerplus.pl

9. Co zyskuję przystępując do programu?
Członkostwo daje możliwość zainstalowania oprogramowania dostępnego w ramach licencji 

DreamSpark w laboratoriach jednostki. Dodatkowo studenci i pracownicy naukowi jednostki mogą 

instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych i naukowych. 

DreamSpark to nie tylko dostęp do oprogramowania, udostępniono także całą gamę dodatkowych 

udogodnień:

Specjalne prawa licencyjne pozwalają jednostkom na instalowanie DreamSpark na dowolnej liczbie 

maszyn w salach dydaktycznych jednostki;

Studenci mogą zainstalować oprogramowanie (dwie kopie) na własnych komputerach osobistych i 

wykorzystywać je do nauki oraz do niekomercyjnego tworzenia programów;

Dostępne są wersje testowe oprogramowania oraz wsparcie techniczne;

10. Jak wygląda procedura zamawiania licencji DreamSpark? 
Pod uwagę są brane dwa elementy:

Liczba i rodzaj przedmiotów, do których jest używane oprogramowanie z DreamSpark. Decyzja jest 

podejmowana na podstawie formularza, który wypełnienia szkoła/wydział podczas zamawiania 

subskrypcji u Partnera (weryfikacja, czy spełnia wymogi bycia STEM).

Zobowiązanie do wdrożenia sytemu dystrybucji oprogramowania z DreamSpark dla wykładowców i 

studentów. Oczekujemy, że uczelnia przystępująca do DreamSpark, wdroży system dystrybucji 

oprogramowania studentom. Nie zgadzamy się na sprzedaż DreamSpark w sytuacji, gdy 

oprogramowanie ma być wykorzystywane tylko i wyłącznie w laboratoriach bez możliwości 

wydawania tego oprogramowania studentom. Nie zgadzamy się na sprzedaż DreamSpark w 

sytuacji, gdy oprogramowanie ma być wykorzystywane tylko i wyłącznie w laboratoriach bez 

możliwości wydawania tego oprogramowania studentom.

11. Posiadamy umowę IT Academy Advance. W jej ramach mamy dostęp do 

wersji Standard programu DreamSpark. Jednak chcielibyśmy mieć dostęp do 

wersji Premium, jako że jesteśmy kwalifikującym się wydziałem STEM. Co 

powinniśmy zrobić w takiej sytauacji? 
W takiej sytuacji należy wysłać maila na adres DreamSpark_EM@eu.subservices.com (w języku 

angielskim) i poprosić o udostępnienie DreamSpark Premium w ramach zakupionej IT Academy 

Advanced, podając: nazwę uczelni, nazwę wydziału, obecnego administratora DreamSpark oraz ID 

Membership umowy.

Powrót do góry

Pytania o oprogramowanie

1. Jakie produkty są dostępne w ramach DreamSpark Standard?
Lista dostępnego oprogramowania i porównanie z wersją Premium dostępne jest na stronie 

DreamSpark.

2. Jakie produkty i usługi mogę znaleźć w DreamSpark Premium? 
Lista dostępnego oprogramowania i porównanie z wersją Standard dostępne jest na stronie 

DreamSpark.

Natomiast opis najważniejszych narzędzi dostępnych w ramach licencji DreamSpark Premium można 

znaleźć na tej stronie. 

3. Jakie produkty są dostępne w ramach witryny http://www.dreamspark.com/
Lista dostępnych produktów znajduje się na stronie 

https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx.

4. Jakie wersje testowe oprogramowania (wersje beta) mogę otrzymać? Jakie 

są warunki ich używania? 
Jednostka otrzymuje każde oprogramowanie zgodne z założeniami DreamSpark. Można używać wersji 

testowych oprogramowania na tych samych warunkach, jak każdego innego składnika dostarczonego w 

ramach subskrypcji. Zatem jednostka oraz studenci mogą pobierać wszystkie dostępne wersje, 

instalować je na swoich komputerach osobistych i używać je w celach niekomercyjnych. 
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5. Czy można zainstalować system operacyjny Windows dostępny w ramach 

DreamSpark Premium na komputerze, na którym dotychczas nie był 

zainstalowany żaden system operacyjny („Naked PC”)? 
Tak, ale tylko w laboratoriach i wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z innego oprogramowania 

dostępnego w DreamSpark Premium w celach badawczych lub edukacyjnych. Jeżeli ten warunek jest 

spełniony, wówczas można na systemie operacyjnym Windows zainstalować oprogramowanie 

niepochodzące z DreamSpark Premium również w celach badawczych lub edukacyjnych. Windows 

licencjonowany w ramach programu DreamSpark Premium nie może być instalowany (czy to na 

komputerze bez systemu operacyjnego, czy też na komputerze z już zainstalowanym systemem 

operacyjnym) w innych celach niż badawcze lub edukacyjne. 

Natomiast na komputerach prywatnych (studentów i pracowników naukowych) możliwe jest 

zainstalowanie systemu operacyjnego jako upgrade’u istniejącego systemu – musi być na nim 

zainstalowana już legalna dowolna poprzednia wersja systemu Windows. Instalowanie systemu 

operacyjnego na „nagich” komputerach jest niezgodne z licencją.

6. Czy pakiet Office wchodzi w skład oprogramowania oferowanego w ramach 

DreamSpark? Jakie są sposoby otrzymania pełnego pakietu Office? 
Nie, ani program DreamSpark Standard ani Premium nie udostępniają pełnego pakietu Office. Wynika to 

z faktu, że program DreamSpark został stworzony w celu zapewnienia studentom dostępu do 

profesjonalnych narzędzi Microsoft za darmo, dzięki którym mogą tworzyć oprogramowanie, aplikacje 

internetowe, ciekawe i kreatywne projekty oraz gry. W ten sposób pomagamy w edukacji przyszłym 

programistom, zaznajamiając ich z najnowszym dostępnym oprogramowaniem.

Pakiet Office nie wpisuje się w ten zamysł, gdyż nie jest narzędziem deweloperskim i w związku z tym nie 

można go pobrać w ramach DS.

Aby uzyskać informację, w jaki sposób można nabyć pakiet Office dla instytucji edukacyjnych, należy 

skontaktować się z działem Edukacji w Microsoft za pośrednictwem adresu e-mail 

edupomoc@microsoft.com.

7. Czy można zainstalować system operacyjny z licencją DreamSpark Premium 

na maszynie wirtualnej hostowanej w innym systemie? 
Licencja DreamSpark Premium nie ogranicza użytkownika do wykorzystania oprogramowania takiego jak 

w pytaniu, dopóki jest zachowany niekomercyjny charakter tego działania. 

Powrót do góry

Informacje licencyjne

1. Czy posiadana licencja DreamSpark obejmuje całą szkołę?
Licencja DreamSpark Standard obejmuje całą szkołę/instytucję/uczelnię wyższą, natomiast DreamSpark 

Premium obejmuje tylko dany wydział lub daną jednostkę.

2. Nasze laboratoria komputerowe są używane przez studentów z innych 

wydziałów. Czy mogę w nich zainstalować oprogramowanie DreamSpark 

Premium? Czy studenci z innych wydziałów mogą z niego korzystać? 
Jednym z głównych celów programu DreamSpark Premium jest zapewnienie studentom możliwości 

korzystania i testowania swoich programów w salach laboratoryjnych. Nawet, jeśli jednostka 

(wydział/instytut/katedra) dzieli salę z inną, może zainstalować oprogramowanie i udostępnić je 

wszystkim studentom korzystającym z laboratorium. Przypominamy, że jednostki, które posiadają 

licencję DreamSpark Premium nie mogą instalować żadnych części oprogramowania w salach do nich 

nienależących. Ponadto tylko studenci, którzy są uczestnikami przynajmniej jednych zajęć prowadzonych 

przez jednostkę posiadającą DreamSpark Premium, mogą używać oprogramowania w ramach 

DreamSpark Premium na swoich komputerach osobistych pod warunkiem posiadania legalnego, 

obecnie wspieranego przez Microsoft systemu operacyjnego. 

3. Gdzie mogę znaleźć najnowszą umowę licencyjną? 
Umowę można pobrać ze https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx (w języku 

angielskim).

4. Ile mam czasu po zakończeniu subskrypcji na jej odnowienie?
Czas na odnowienie subskrypcji od momentu jej wygaśnięcia to 30 dni (w przypadku licencji 

DreamSpark Premium w tym okresie przysługuje niższa cena za odnowienie subskrypcji). W sytuacji, gdy 

uczelnia będzie chciała zakupić licencję po upływie tych 30 dni, będzie musiała zapłacić pełną cenę. 

5. Co się dzieje, jeśli uczelnia nie przedłuży umowy? 
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Warunki umowy tracą ważność;

Po upływie 30 dni od momentu zakończenia subkrypcji nie można dystrybuować oprogramowania 

w obrębie grupy personelu, kadry i studentów; osoby te mogą jednak kontynuować używanie kopii 

oprogramowania pobranych przed zakończeniem członkostwa w DreamSpark Premium i 

zainstalowanych na prywatnych kompterach, zgodnie z postanowieniami umowy .

Należy zniszczyć wszystkie posiadane kopie oprogramowania (nie dotyczy tych, wspomnianych w 

poprzednim podpunkcie).

6. Jestem studentem studiów podyplomowych. Czy mogę korzystać z 

oprogramowania dostępnego w DreamSpark Premium? 
Tak. Jeżeli dany wydział jest objęty programem DreamSpark Premium, wówczas studenci studiów 

podyplomowych tego wydziału mogą korzystać z oprogramowania dostępnego w DreamSpark 

Premium, jak również instalować je (maksymalnie dwie kopie) na swoich komputerach prywatnych. 

7. Czy można używać oprogramowania DreamSpark Premium po zakończeniu 

studiów? 
Tak. Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach 

niezarobkowych) używać oprogramowania DreamSpark Premium. Może dalej korzystać z poprawek (np. 

za pośrednictwem Windows Update). Może również wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego 

oprogramowania oraz je odtwarzać. Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji (przykładowo mając 

Windows 7 z DreamSpark Premium nie można go uaktualnić do Windows 8). Nie może także instalować 

tego oprogramowania od nowa (np. Po formatowaniu dysku lub po jego wymianie) - może za to 

odtworzyć system z obrazu stworzonego wcześniej – data instalacji musi być wcześniejsza niż 

wygaśnięcie konta użytkownika w systemie ELMS. 

8. Zmienił się administrator DreamSpark na naszej uczelni. W jaki sposób 

mogę zmienić dane administratora?
Należy wysłać maila na adres DreamSparkSupport-EM@eu.subservices.com (w jęz. ang.), podając w 

wiadomości następujące informacje:

Nazwę szkoły

Nazwę wydziału

ID Membership umowy

Imię, nazwisko i adres mailowy poprzedniego administratora

Imię, nazwisko i adres mailowy nowego administratora

Powrót do góry

Produkty i usługi

Produkty i usługi

Free for K-12 teachers

Free for Higher Ed faculty

Windows 8

Office 2010

Office 2011 for Mac

Office 365 for education

OneNote 2010

Kinect

Windows Phone 7

Dynamics CRM

Dynamics ERP

Exchange Server

Lync Server

SharePoint Server

Windows Azure

Windows MultiPoint Server

Windows Server

Office 365

Office 365

Plany i ceny dla instytucji 

edukacyjnych

Pomoc techniczna: tutaj tabelka 

odnosnie pomocy technicznej ze 

strony

Przykłady wdrożenia

Przejście z Live@edu

Usługi opcjonalne

Partners in Learning

Partners in Learning

Program Microsoft Partners in 

Learning

Konkurs Innowacyjny Nauczyciel 

i Innowacyjna Szkoła

Education Alliance Agreement 

firmy Microsoft

Partners in Learning – 

oprogramowanie dla szkół i 

nauczycieli

Partners in Learning Network

Program Innowacyjna Szkoła

Regionalne Centra Innowacji

Shape the future

Szkoła Nowych Technologii

Windows in the Classroom

Partnerzy

Partnerzy

Licencjonowanie

Licencjonowanie

Definicja Kwalifikowanego 

Użytkownika Edukacyjnego 

Microsoft (EMEA)

Zasoby edukacyjne

Zmień Swój Profil Kariera w Microsoft
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