
  

INSTRUKCJA REJESTRACJI I ZAMAWIANIA E - SZKOLEŃ _ 

 

 

Jak się zarejestrować?  

Wejdź na stronę korzystając z poniższego linku:  

https://elearning.eduroom.edu.pl/  

Następnie wpisz swój adres e-mail:  

 

  



  

Następnie uzupełnij profil swoimi danymi osobowymi, określając status prawny jako „firma” lub 

„indywidualny” (w zależności od tego, na kogo ma być wystawiona później faktura) i podając dane 

teleadresowe. Po uzupełnieniu wszystkich pól, na dole strony potwierdź swoją rejestrację klikając 

w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ. 

 

  



  

Zaczekaj, aż na podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym adres przyjdzie e-mail z  tematem 

„Aktywuj konto na eduRoom!” 

 

Kliknij w podany w e-mailu link, aby potwierdzić swoją tożsamość. W ten sposób proces rejestracji 

zostanie ukończony i uzyskasz dostęp do platformy e-learningowej eduRoom. Od tego momentu 

możesz zakupić szkolenia eduRoom. 

 

 

Jak zamówić szkolenie FIBRAIN? 

Po zalogowaniu przejdź do „Katalogu szkoleń” i odszukaj interesujące Cię szkolenie (szkolenia Fibrain 

znajdują się w kategorii „Techniczne”), po czym kliknij przycisk „Zobacz szczegóły”, a następnie dodaj 

szkolenie do koszyka. 

PAMIĘTAJ: Jeżeli posiadasz kod dostępowy, który otrzymałeś ze względu na wykupienie szkolenia dla 
kilku osób, NIE dodawaj szkolenia do koszyka, lecz skorzystaj z instrukcji realizacji kodów. 

 



  

 

W kolejnym kroku przejdź do zakładki koszyk i kliknij przycisk „Zamawiam”: 

 



  

Następnie sprawdź swoje dane, wybierz sposób płatności i potwierdź zamówienie klikając ponownie 

przycisk „Zamawiam”: 

 

Zostaniesz przeniesiony na stronę swojego banku, gdzie będziesz mógł zrealizować płatność. 

PAMIĘTAJ: Przed złożeniem zamówienia zostaniesz poproszony o przeczytanie i zaakceptowanie 

informacji o powierzeniu danych osobowych firmie Fibrain Sp. z o.o.  

 

  



  

Gdy wrócisz na stronę eduRoom, zobaczysz potwierdzenie swojego zamówienia i wskazówkę, gdzie 

należy przejść, aby rozpocząć naukę. 

 

 

UWAGA – co zrobić, jeżeli Twój bank nie ma podpisanej umowy z systemem PayU lub gdy 

chcesz wykupić szkolenie dla kilku osób? 

Jeżeli Twój bank nie ma podpisanej umowy z systemem PayU albo jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz 

zapłacić za wszystkich swoich pracowników – wyślij zamówienie na interesujące Cię szkolenie na adres: 

kbujdasz@eduroom.edu.pl 

W zamówieniu podaj: 

⎯ tytuł szkolenia, 

⎯ dane teleadresowe i NIP (niezbędne do wystawienia FV), 

⎯ wykaz kont mailowych osób, które mają otrzymać dostęp do szkolenia w wyniku opłaconej przez 

Ciebie faktury. 

Wystawimy Ci fakturę proforma. Po jej opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, Ty i/lub 

Twoi pracownicy otrzymacie kod dostępowy do opłaconego szkolenia. 

 

Jak przystąpić do nauki? 

Od momentu zrealizowania zamówienia, szkolenie będzie aktywne przez kolejne 30 dni 

kalendarzowych. W każdej chwili możesz zalogować się i kontynuować naukę. Szkolenie znajdziesz 

w zakładce „Moje szkolenia”. Należy kliknąć szkolenie, a następnie wybrać przycisk „Rozpocznij 

szkolenie”. 

 

  



  

Zostaniesz przekierowany na platformę e-learningową Fibrain: 

 

Kliknij w tytuł szkolenia i rozpocznij naukę ;)  

 

Życzymy przyjemnej nauki, 

Zespół eduRoom! 
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