REGULAMIN
PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
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§1
Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa i obowiązki użytkowników
platformy oraz zakres i warunki korzystania z systemu Moodle.
Użytkownicy platformy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu w trakcie pierwszego logowania do platformy i przestrzegania zawartych
w regulaminie postanowień.
§3
Platforma Edukacyjna jest dostępna bezpośrednio pod adresem
http://moodle.pwsw.eu lub na stronie internetowej Uczelni po kliknięciu na link
“Platforma edukacyjna”.
Za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę PE odpowiada administrator platformy.
E-kursy są zakładane przez administratora platformy na podstawie wniosku
nauczyciela akademickiego, zatwierdzonego przez Dyrektora Instytutu prowadzącego
kierunek studiów na którym kurs będzie wykorzystywany.
Udostępnione studentom e-kursy zarządzane są przez nauczycieli prowadzących
zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
E-kursy na PE uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających strukturę
organizacyjną Uczelni.
Dostęp do e-kursów możliwy jest po zalogowaniu się użytkownika na platformę za
pomocą loginu i hasła dostępu. Ze względów bezpieczeństwa e-kursy są dodatkowo
chronione kluczem dostępowym zakładanym przez nauczyciela akademickiego
zarządzającego kursem.
§4
Konta użytkowników są tworzone przez administratora platformy.
Zakładanie pustych e-kursów oraz nadawanie uprawnień użytkownikom na poziomie
systemu lub e-kursu należy do obowiązków administratora platformy
Założenie konta na PE równoznaczne jest z udzieleniem przez użytkownika zgody na
wykorzystanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych) w zakresie koniecznym do obsługi platformy przez
administratora platformy i nauczyciela akademickiego uprawnionego do zarządzania
kursem oraz realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Użytkownik posiadający konto na PE ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
zamieszczonych w profilu oraz uzupełnienia i modyfikacji zawartych w nim
informacji.
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§5
Dostęp studentów do kursów jest ograniczony czasowo. Ograniczenie uzależnione jest
od realizacji poszczególnych planów i programów studiów oraz szkoleń.
Uprawnienia do korzystania z PE przez nauczycieli akademickich oraz pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi zostają utracone wraz z wygaśnięciem lub
rozwiązaniem umowy, stanowiącej podstawę świadczenia pracy na rzecz Uczelni.
Uprawnienia studentów do korzystania z UPE wygasają w momencie utracenia
statusu studenta.
§6
Do obowiązków studenta korzystającego z PE należy w szczególności:
a. Ochrona poufności hasła dostępu do platformy oraz kluczy dostępu do
kursów (tj. bezpieczne przechowywanie danych niezbędnych do zalogowania
się na platformę i kursu oraz podjęcie działań mających na celu
przeciwdziałanie dostępowi osobom trzecim do konta użytkownika).
b. Korzystanie wyłącznie z zasobów platformy przeznaczonych dla grupy, której
student jest członkiem.
c. Zgłaszanie wszelkich problemów dotyczących technicznych aspektów
funkcjonowania platformy nauczycielowi akademickiemu prowadzącego e-kurs.
d. Zgłaszanie nauczycielowi prowadzącemu e-kurs jakichkolwiek nieprawidłowości
merytorycznych i proceduralnych związanych z uruchamianiem, organizacją i
prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
e. Zgłaszanie nauczycielowi, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, działań studentów stojących w
sprzeczności z obowiązującymi na Uczelni regulaminami zachowania oraz
niniejszym regulaminem.
f. Przestrzeganie zasad udziału w kursach opracowanych przez nauczycieli
akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na platformie oraz przyjętych
zwyczajów w zakresie korzystania z sieci internet i uczestnictwa w wirtualnych
dyskusjach.
g. Przestrzeganie praw autorskich wynikających z obowiązującej ustawy o
prawie autorskim i praw pokrewnych.
Student korzystający z PE posiada prawo do:
a. Przeglądania, kopiowania, drukowania oraz przechowywania materiałów i
pomocy dydaktycznych zamieszczonych w kursie jedynie do osobistego użytku
oraz wyłącznie w celach edukacyjnych.
b. Wsparcia merytorycznego i technicznego związanego z procesem
dydaktycznym realizowanym na Uczelni z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego
kurs oraz administratora platformy.
c. Udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum przygotowujących do
uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na PE.

§7
1. Zabronione są następujące działania lub zachowania studenta korzystającego
z PE:
2. Przekazywanie osobom nieuprawnionym danych dostępowych (hasła i loginu) oraz
klucza dostępu do kursu, w celu umożliwienia im przeglądania oraz kopiowania
zawartości edukacyjnej kursu, materiałów informacyjno-organizacyjnych oraz
przesyłania lub modyfikacji jakichkolwiek treści na kursie.
3. Wykorzystywanie konta innego studenta w celu wejścia na kurs, do którego osoba jest
nieuprawniona w celu przeglądania zawartości dydaktycznej kursu, kopiowania
zamieszczonych na nim zasobów edukacyjnych oraz przesyłania i lub modyfikowania
jakichkolwiek opublikowanych na nim treści.
4. Zamieszczanie na platformie materiałów i wypowiedzi zabronionych lub sprzecznych
z polskim i międzynarodowym prawem, wypowiedzi, które naruszają dobre imię
Uczelni oraz prawa innych użytkowników platformy,
5. Publikowania treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
zawierających elementy pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące
używki lub przemoc oraz obrażające uczucia religijne.
6. Tworzenie linków do internetowych źródeł informacji zawierających nieprzyzwoite,
obraźliwe i obsceniczne treści.
7. Wykorzystywanie platformy w celach komercyjnych lub uzyskania finansowych
korzyści. Zamieszczanie na niej treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń niezwiązanych
z procesem kształcenia.
8. Rozpowszechnianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie oraz wyświetlanie
materiałów dydaktycznych pobranych z kursów umieszczonych na PE i umieszczanie
ich w innych serwisach internetowych bez pisemnej zgody autora e-kursu.
9. Zakłócanie prawidłowego funkcjonowania PE oraz pracy innych użytkowników, a w
szczególności studentów uczestniczących w kursach oraz nauczycieli akademickich
prowadzących wirtualne zajęcia dydaktyczne.
§8
1. Materiały i wypowiedzi niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu
zamieszczone przez użytkowników na platformie mogą być usuwane przez
nauczyciela zarządzającego kursem lub administratora platformy.
2. Administrator PE ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika
lub jego usunięcia w przypadku stwierdzenia:
a. Wykorzystywania PE w sposób odbiegający od jej przeznaczenia.
b. Udostępnienia konta użytkownika osobom trzecim
c. Zamieszczenia na platformie materiałów z naruszeniem praw autorskich.
3. Użytkownikowi platformy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu
okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.

§9
1. Nauczyciel akademicki korzystający z PE ma prawo do:
a. Wykorzystywania platformy w celu wspomagania prowadzonych przez siebie
zajęć dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość
b. Korzystania ze wsparcia i pomocy administratora platformy w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem i obsługą
platformy, trudności związanych z technologiami wykorzystywanymi w zdalnym
nauczaniu oraz niejasności dotyczących projektowania i prowadzenia nauczania
w wirtualnym środowisku.
c. Udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu metodyki zdalnego nauczania
organizowanych przez Centrum w formach tradycyjnych i wirtualnych.
2. Nauczyciel akademicki korzystający z PE zobowiązany jest do:
a. Zarządzania kursem, prowadzenia dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy
studentów oraz przechowywania kopii zapasowych prowadzonego e-kursu.
b. Prowadzenia konsultacji zbiorowych i indywidualnych dla studentów w siedzibie
Uczelni oraz na PE – w tym udzielenie pomocy studentom w realizacji programu
kursu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwość oraz wspomaganie
studentów w zakresie praktycznego stosowania technik komunikacyjnych
wykorzystywanych w kursie udostępnionym na platformie.
c. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących prawa autorskiego i praw
pokrewnych podczas budowy treści e-kursu i wykorzystywania materiałów,
grafiki, zdjęć, filmów oraz dźwięków zamieszczonych w internecie.
5
Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna platformy oraz układ
prezentowanych treści. Udostępnianie zasobów w kursie, których właścicielem
praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko i wyłącznie za ich
pisemną zgodą. W przypadku wykorzystania na kursie materiałów z naruszeniem
praw autorskich nauczyciel akademicki ponosi pełną odpowiedzialność prawną i
finansową.
d. Zgłaszanie administratorowi platformy wszelkich problemów dotyczących
technicznych aspektów obsługi PE, zamieszczania materiałów edukacyjnych oraz
nieprawidłowości merytoryczno-proceduralnych związanych z uruchamianiem i
prowadzeniem kursów.
§ 10
1. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem PE należy zgłaszać administratorowi
na adres e-mail moodle@pwsw.eu.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do platformy ze
względu na prace konserwacyjne, bezpieczeństwo systemu oraz zmiany i aktualizacje
systemowe.
3. Administrator platformy zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o
planowanych przerwach technicznych ze znacznym wyprzedzeniem.
4. Ograniczenie dostępu do platformy może trwać przez okres jaki wymaga usunięcie
przyczyny, która spowodowała brak dostępu do systemu.

5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Zaistniałe ograniczenia w dostępności platformy, zakłócenia w jej
funkcjonowaniu oraz szkody spowodowane awariami, działaniem siły wyższej,
działaniami destabilizującymi pracę systemu lub innymi czynnikami niezależnymi
od Uczelni.
b. Negatywne skutki wynikające z utraty danych oraz z ujawnienia danych
dostępowych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od
przyczyny ich ujawnienia.
c. Jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci internet oraz za ewentualne szkody
powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci internet.
§ 11
1. W przypadku dokonania zmian w niniejszym regulaminie, administrator platformy
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie użytkowników poprzez zamieszczenie na PE
odpowiedniego ogłoszenia.

