
Instrukcja ukrywania zespołów  
(przedmiotów) w aplikacji Teams
wer. 2022-02-19

Instrukcja ta jest przeznaczona zarówno dla nauczycieli, jak i studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Po co ukrywać zespoły?
Co semestr uczelnia w aplikacji Teams dodaje kolejne zespoły (przedmioty), więc z czasem nauczycielom, jak 
i studentom będzie przybywać ich coraz więcej. Aby nie doprowadzić do chaosu i nadmiernej ich ilości, zalecamy, 
abyście ukryli przedmioty z poprzedniego semestru, w których już nie uczestniczycie.

Archiwizowanie starych przedmiotów
Po pewnym czasie administrator uczelni zarchiwizuje stare przedmioty. Wówczas studentom nie będą się one 
w ogóle wyświetlały, natomiast nauczyciele – jeżeli zajdzie taka potrzeba – będą mogli cofnąć archiwizowa-
nie konkretnego przedmiotu (samemu lub z pomocą administratora), np. aby umożliwić dostęp do materiałów 
w przypadku jakiś zaległości.

Archiwizowanie jest inną czynnością niż ukrywanie. Archiwizowanie przeprowadza administrator i działa to glo-
balnie, natomiast ukrywanie może przeprowadzić nauczyciel lub student i działa to tylko na ich własnych kontach.

Jak ukryć przedmioty? Zaczynamy
Instrukcję przygotowano w Teams uruchomionym w przeglądarce internetowej, w systemie Windows 10, w dniu 19.02.2022.

Przechodzimy do widoku zespołów (1). Standardowo zespoły wyświetlane są jako kafelki (2). Nad kafelkami jest 
zakładka: TWOJE ZESPOŁY (3). Ukrywanie zespołów możemy przeprowadzić na dwa sposoby:

1. w prawym górnym rogu kafelka z zespołem wyświetla się symbol trzech kropek (4), po kliknięciu którego 
z menu wybieramy: UKRYJ (5),

lub
2. jeżeli chcemy za jednym razem ukryć większą ilość zespołów, w prawym górnym rogu klikamy w symbol 

koła zębatego (6) (WIĘCEJ OPCJI) i wybieramy: ZARZĄDZAJ ZESPOŁAMI (7). Nasze zespoły zostaną wy-
świetlone nie w formie kafelek, a listy (8). W zespołach, które chcemy ukryć, klikamy po prawej stronie 
w symbol oka (9) (KLIKNIJ, ABY POKAZAĆ/UKRYĆ TEN ZESPÓŁ) – zespoły aktywne mają koło wypełnione, 
a ukryte – puste (10). Aby wrócić do widoku kafelek, klikamy w lewym górnym rogu: WSTECZ (11).
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Kafelek (kafelki) znika z zakładki: TWOJE ZESPOŁY, a pod kafelkami z zespołami zaczyna wyświetlać się nowa 
zakładka: UKRYTE ZESPOŁY (12) i tam wyświetla się kafelek (kafelki), który właśnie ukryliśmy. Zawartość każdej 
z zakładek możemy ukrywać (13) lub wyświetlać (14), klikając w jej tytuł (12).

Ukrycie przedmiotów, w których już nie uczestniczymy, nie wpływa 
w żaden sposób na ich funkcjonalność, po prostu wyświetlają się one 
na pulpicie w inny sposób, bardziej uporządkowany.

Jak cofnąć ukrycie przedmiotu?
Tak samo jak je ukrywaliśmy z tym, że w menu zamiast opcji: UKRYJ, używamy: POKAŻ (15) (również w widoku 
listy).
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Jak nazywane są zespoły (przedmioty)?
W pierwszym semestrze funkcjonowania aplikacji Teams w naszej uczelni, zespoły nazywaliśmy, rozpoczynając 
od nazwy przedmiotu. Od semestru letniego 2021/2022 (od 03.2022) zespoły nazywamy według następującego 
wzorca:

• rok akademicki – pierwszy rok z pary, np. 2021 dla r.a. 2021/2022,
• numer semestru w roku: 01 – zimowy, 02 – letni,
• nazwa przedmiotu oraz jego forma zaliczenia, np. (w), (ćw), (lab) itp.,
• grupy studenckie, dla których przeznaczony jest przedmiot,

np. 2021-02 Prawo wyznaniowe (w) A4a-MSU, A4a-MSU-e, A4z-MSU-T, A4a-MSU-S.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zespoły (przedmioty) układają się chronologicznie.
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