Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15 Rektora UŁ z dnia 20.10.2016 r.

Regulamin platform edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim
§1
Definicje
Użytkownik – osoba korzystająca z platformy edukacyjnej, tj. pracownicy i studenci
Uniwersytetu Łódzkiego.
Nazwa Użytkownika – unikatowy identyfikator Użytkownika. Dla nauczycieli akademickich
oraz studentów jest to nazwa użytkownika stosowana do logowania z użyciem Centralnego
Systemu Logowania.
Hasło dostępu – hasło Użytkownika, które umożliwia dostęp do platformy edukacyjnej. Dla
nauczycieli akademickich oraz studentów jest to hasło stosowane do logowania z użyciem
Centralnego Systemu Logowania.
Konto Użytkownika – zestaw informacji o Użytkowniku, który jest przechowywany na
platformie edukacyjnej, zawierający: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zakres uprawnień.
Dane osobowe Użytkownika – dane przechowywane na platformie edukacyjnej, zawierające:
imię, nazwisko oraz adres e-mail.
Platforma edukacyjna – aplikacja internetowa służąca do prowadzenia kształcenia w trybie
online w formie e-kursów. Zasady pracy w e-kursie są określone w odrębnym dokumencie
tj. „Zasadach pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w UŁ”.
Administrator platformy edukacyjnej – osoba wyznaczona przez Pełnomocnika Rektora ds.
nowych metod kształcenia do: zarządzania danymi osobowymi, zarządzania zasobami platformy
edukacyjnej i nadawania uprawnień Użytkownikom.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platform edukacyjnych w Uniwersytecie
Łódzkim zarządzanych przez Uczelniany Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia.
2. Korzystanie z platform edukacyjnych zarządzanych przez Uczelniany Zespół ds. Nowych
Metod Kształcenia jest jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu.
3. Z platformy mogą korzystać Użytkownicy w celu realizacji zajęć dydaktycznych oraz
wspierania procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w uczelni.
4. Nadzór nad platformą edukacyjną sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. nowych metod
kształcenia oraz Uczelniany Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia.
5. Jednostką obsługującą technicznie platformę jest Centrum Informatyki UŁ.
6. Zapewnia się stały dostęp do platformy przez sieć internetową, za wyjątkiem przerw
niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.
7. Warunkiem korzystania z zasobów platformy jest posiadanie na niej aktywnego konta.
8. Użytkownik platformy zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych
dostępowych do konta na platformie, tj. nazwy użytkownika i hasła dostępu.
9. Platformy edukacyjne UŁ nie mogą być używane w celu przekazywania treści
komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.
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§3
Zasady pracy na platformie
1. Platforma edukacyjna umożliwia tworzenie odrębnych e-kursów (zestawu stron
internetowych), które są dostępne przez Internet. Dostęp do stron e-kursu mają wyłącznie
Użytkownicy: nauczyciele akademiccy (prowadzący kurs) i studenci zapisani na e-kurs.
2. Utworzenie nowego e-kursu odbywa się na wniosek nauczyciela akademickiego, który
zamierza skorzystać z platformy do prowadzenia/wspomagania swoich zajęć. W tym celu
nauczyciel powinien wypełnić „Formularz zamówienia nowego kursu na platformie
edukacyjnej” i przekazać egzemplarz do jednostki zamawiającej, a kopię do Centrum
Informatyki UŁ na co najmniej 14 dni przed planowym rozpoczęciem zajęć.
3. Dostęp do e-kursów i zasobów platformy edukacyjnej mają jedynie zarejestrowani
Użytkownicy po uprzednim zalogowaniu się.
4. Konta Użytkowników zakładane są przez Administratora platformy edukacyjnej.
5. Studenci w kursach mogą być rejestrowani przez Administratora platformy edukacyjnej,
nauczyciela akademickiego prowadzącego e-kurs lub dokonać rejestracji samodzielnie
z użyciem klucza dostępu.
6. Logowanie Użytkowników do platform edukacyjnych odbywa się za pośrednictwem
Centralnego Systemu Logowania lub z użyciem kont, których poświadczenia, tj. Nazwa
Użytkownika i Hasło dostępu, przechowywane są na platformie.
7. Użytkownik platformy edukacyjnej powinien podczas pierwszego logowania sprawdzić
poprawność adresu e-mail w celu ułatwienia komunikacji z innymi Użytkownikami.
8. Nauczyciel akademicki prowadzący e-kurs ma w nim uprawnienia administracyjne
(tworzenie treści kursu, umieszczanie materiałów dydaktycznych, administrowanie
użytkownikami). Studenci mają prawo do korzystania z zamieszczonych informacji, a także
przesyłania do platformy treści przewidzianych przez prowadzącego zajęcia (dokumenty
elektroniczne, posty do forum, wiadomości e-mail itp.).
9. Po zakończeniu pracy w platformie edukacyjnej należy się z niej wylogować.
§4
Ochrona własności intelektualnej – prawo autorskie
1. Publikowanie treści na platformie powinno się odbywać z zachowaniem prawa autorskiego.
Publikujący treści w platformie edukacyjnej powinien posiadać prawa autorskie do tych
treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie
i/lub rozpowszechnianie (dotyczy prowadzących zajęcia).
2. Zabronione jest publikowanie materiałów niezgodnych z prawem, w szczególności treści,
które:
 rażąco naruszają zasady współżycia społecznego;
 namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub
samookaleczenia;
 grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na ich szkodę lub szkodę osoby im
najbliższej;
 obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie;
 nawołują do popełnienia przestępstwa;
 propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołują do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość;
 lżą osoby publiczne;
 zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne
osoby;
 promują alkohol;
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 przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje
podmiotów trzecich;
 promują środki odurzające, narkotyki;
 bez czyjejś wyraźnej zgody udostępniają dane osobowe, identyfikatory
komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce
zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne
poufne dane;
 zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne.
3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), materiały i zasoby umieszczone na
platformach edukacyjnych UŁ są chronione prawem autorskim, a tym samym
rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione.
4. Użytkownik może pobierać lub drukować materiały umieszczone na platformach
edukacyjnych UŁ (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod
warunkiem, że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny użytek do celów
dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia.
5. Opracowanie materiałów do e-kursów, w tym dokumentów umieszczanych na platformach
edukacyjnych UŁ, powinno odbywać się z wykorzystaniem legalnego oprogramowania.
§5
Ochrona danych osobowych użytkowników platformy i polityka prywatności
1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na platformach
edukacyjnych UŁ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
2. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych na platformie jest Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
4. Użytkownik platformy edukacyjnej UŁ może modyfikować swoje dane, edytując tzw. profil
użytkownika, a w szczególności adres e-mail. Zmiany imienia i nazwiska Użytkownika
dokonuje Administrator platformy na wniosek Użytkownika.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych udostępnianych
w profilu użytkownika przez Uczelniany Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia UŁ tylko
w zakresie koniecznym do obsługi platform edukacyjnych.
6. Użytkownik platformy edukacyjnej UŁ jest (zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) poinformowany
o instalowaniu na jego komputerze plików cookies1.
§6
Pomoc techniczna
1.
2.

3.

Wszystkie nieprawidłowości związane z działaniem platform edukacyjnych powinny być
zgłaszane do Centrum Informatyki UŁ.
Uczelniany Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia UŁ może wprowadzać zmiany oraz
ulepszenia na platformach edukacyjnych bez konieczności informowania o tym
Użytkownika. W związku z powyższym zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania
dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac konserwatorskich.
Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania
z platform edukacyjnych z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.

1

Treść informacji: „W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie stosujemy pliki
cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo w każdej chwili (na przykład przy pomocy ustawień
przeglądarki) dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies”.
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4.

Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika, jakie ten
poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platform edukacyjnych. W przypadku
utraty hasła Użytkownik powinien w pierwszej kolejności spróbować samodzielnie je
odzyskać. W przypadku platform wykorzystujących Centralny System Logowania należy
skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, dostępnej w tym systemie. W przypadku
platform, do których logowanie odbywa się z wykorzystaniem lokalnie przechowywanych
poświadczeń (tj. Nazwy Użytkownika i Hasła dostępu), należy skorzystać z funkcji
odzyskiwania hasła, dostępnej na stronie platformy. Jeśli próba samodzielnego odzyskania
hasła nie powiedzie się, należy skontaktować się z Centrum Informatyki UŁ.
§7
Postanowienia końcowe

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie wskazanych wyżej zasad
i warunków korzystania z platform edukacyjnych UŁ spowoduje zamknięcie jego konta.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać do
Pełnomocnika Rektora ds. nowych metod kształcenia UŁ.
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