ZARZĄDZENIE Nr 31/15/16
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji
na Politechnice Śląskiej
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji, określający warunki dostępu i zasady
korzystania z usług oraz zasobów udostępnionych w ramach Platformy Zdalnej Edukacji,
stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Otrzymują:
R,RO,RD,RW,RA,AK
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/15/16

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej
Postanowienia ogólne
§1
Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady funkcjonowania Platformy
Zdalnej Edukacji. Regulamin określa warunki dostępu i zasady korzystania z usług oraz
zasobów udostępnionych w ramach Platformy Zdalnej Edukacji, a także obowiązki
użytkowników Platformy, w skład których wchodzą między innymi jej administratorzy,
pracownicy, doktoranci oraz studenci Politechniki Śląskiej.
§2
Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 roku
poz. 572, z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007r.
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach
mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
(j.t. Dz. U. 2007 r. Nr 188 poz. 1347, z późn. zm.).
Słownik pojęć
§3
Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Regulamin – Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji,
2) Uczelnia – Politechnika Śląska,
3) Jednostka – jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej,
4) Centrum, Centrum Zdalnej Edukacji – Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki
Śląskiej,
5) Platforma, Platforma Zdalnej Edukacji – Platforma Zdalnej Edukacji Politechniki
Śląskiej,
6) Zdalna edukacja, edukacja na odległość, e-learning – wspomaganie procesu
kształcenia, w którym wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informacyjnych oraz sieci Internet, a komunikacja i interakcja między
uczestnikami w części lub całości odbywa się za pomocą kanałów komunikacji
elektronicznej, synchronicznie lub asynchronicznie,
7) Kurs, kurs dydaktyczny, kurs na Platformie – wydzielone zasoby Platformy
Zdalnej Edukacji przeznaczone do obsługi zajęć dydaktycznych prowadzonych
z wykorzystaniem narzędzi, metod i technik kształcenia na odległość,
8) Użytkownik, użytkownik Platformy – osoba, która po przejściu procedury
rejestracyjnej i zaakceptowaniu Regulaminu uzyskała konto dostępowe do Platformy
Zdalnej Edukacji, umożliwiające dostęp do usług i zasobów edukacyjnych
udostępnianych poprzez Platformę,
9) Rejestracja użytkownika Platformy – nabycie uprawnień do korzystania z usług
i zasobów udostępnionych przez Platformę Zdalnej Edukacji,
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10) Konto, konto dostępowe – wpis w bazie danych Platformy, zawierający podstawowe
informacje o Użytkowniku (tzn. nazwę użytkownika, hasło dostępowe oraz
podstawowe dane tworzące profil użytkownika), potwierdzający rejestrację
użytkownika i nabycie uprawnień do korzystania z usług i zasobów udostępnionych
przez Platformę Zdalnej Edukacji,
11) Administrator platformy – osoba uprawniona przez Centrum do zarządzania
wszystkimi zasobami Platformy Zdalnej Edukacji,
12) Administrator lokalny – osoba wyznaczona przez kierownika jednostki oraz
uprawniona przez Centrum do zarządzania fragmentem zasobów Platformy Zdalnej
Edukacji przydzielonym danej jednostce,
13) Administrator kursu – osoba uprawniona przez administratora platformy lub
administratora lokalnego do administrowania i zarządzania wybranym kursem
dydaktycznym udostępnionym przez Platformę Zdalnej Edukacji, którego zwykle jest
autorem.
Platforma Zdalnej Edukacji
§4
1. Platforma Zdalnej Edukacji to system informatyczny wspomagający
i umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
2. Operatorem Platformy Zdalnej Edukacji jest Centrum Zdalnej Edukacji, sprawujące
nadzór techniczny nad jej funkcjonowaniem.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Platformy Zdalnej
Edukacji określa Centrum w utworzonym do tego celu Regulaminie.
Jednostki korzystające z Platformy Zdalnej Edukacji

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

§5
Centrum Zdalnej Edukacji świadczy usługi w dziedzinie zdalnej edukacji innym
jednostkom organizacyjnym Uczelni, za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji.
Kierownik jednostki może powołać swojego pełnomocnika ds. zdalnej edukacji,
którego zadaniem będzie prowadzenie i koordynacja wszelkich spraw związanych
z przygotowaniem, wprowadzaniem i funkcjonowaniem kształcenia zdalnego
prowadzonego przez daną jednostkę.
Kierownik jednostki zainteresowanej korzystaniem z usług świadczonych przez
Platformę Zdalnej Edukacji może wystąpić z wnioskiem do Centrum o udostępnienie
zasobów Platformy na potrzeby prowadzonych przez jednostkę zajęć dydaktycznych,
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
We wniosku kierownik jednostki wskazuje osobę oddelegowaną do pełnienia roli
administratora lokalnego przydzielonych jednostce zasobów Platformy.
Jeśli nie ma formalnych przeszkód, Centrum przygotowuje wymagane zasoby
Platformy przeznaczone dla danej jednostki, a gdy ten proces zostanie zakończony,
informuje kierownika jednostki o przyznanych i udostępnionych jednostce zasobach
Platformy.
Centrum organizuje szkolenie dla nowo powołanego administratora lokalnego.
Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia, administrator Platformy na polecenie dyrektora
Centrum oddelegowuje część uprawnień administratorowi lokalnemu umożliwiającą
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samodzielne zarządzanie przydzielonymi jednostce zasobami Platformy Zdalnej
Edukacji.

1.
2.

3.

4.

5.

§6
Od momentu przekazania uprawnień administrator lokalny przejmuje pełną
odpowiedzialność za funkcjonowanie przydzielonych jednostce zasobów Platformy.
Administrator lokalny może udostępnić swoje uprawnienia do zarządzania
przydzielonymi jednostce zasobami Platformy innym osobom, tylko i wyłącznie za
zgodą dyrektora Centrum, na wniosek kierownika jednostki.
Do głównych zadań administratora lokalnego należy:
1) rejestracja nowych użytkowników,
2) zakładanie nowych kursów dydaktycznych,
3) nadawanie uprawnień do zarządzania kursami administratorom kursów.
Administrator lokalny zobowiązany jest do:
1) dbania o przestrzeganie postanowień Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji,
2) świadczenia wsparcia w sprawach technicznych użytkownikom Platformy,
3) niezwłocznego informowania administratora Platformy o przypadkach
wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub problemów technicznych
związanych z funkcjonowaniem Platformy Zdalnej Edukacji.
Na wniosek kierownika jednostki administrator lokalny zobowiązany jest do
udostępnienia informacji umożliwiających dokonywanie bieżącej kontroli aktywności
prowadzących zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym oraz kontrolę jakości kształcenia
realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Użytkownicy Platformy Zdalnej Edukacji

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§7
Platforma Zdalnej Edukacji przeznaczona jest dla pracowników, doktorantów,
studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów
dokształcających i szkoleń Politechniki Śląskiej.
Dopuszcza się wykorzystanie Platformy przez osoby spoza Uczelni, na podstawie
odrębnych umów.
Dostęp do zasobów Platformy możliwy jest za pomocą trzech różnych trybów
dostępu:
1) dla wszystkich użytkowników i gości mających dostęp do Platformy, bez
wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Platformie,
2) tylko dla zarejestrowanych użytkowników, poprzedzony poprawnym
zalogowaniem się na Platformie,
3) tylko dla zarejestrowanych użytkowników, poprzedzony poprawnym
zalogowaniem się na Platformie oraz po podaniu poprawnego klucza
dostępowego do kursu, uprawniającego do korzystania z danego kursu. Klucz
dostępowy do kursu dydaktycznego ustala i podaje użytkownikom Platformy
administrator kursu.
Zalogowanie się do Platformy wymaga wcześniejszej rejestracji użytkownika.
Rejestrację nowych użytkowników Platformy przeprowadza administrator lokalny.
Administrator lokalny może zezwolić na nadzorowaną przez siebie rejestrację,
przeprowadzaną samodzielnie przez nowych użytkowników.
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7. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane
pozwalające na jego poprawną identyfikację. Dane użytkownika zapisane są w tzw.
profilu użytkownika.
8. Zaleca się aby adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez użytkownika był
zarejestrowany w domenie student.polsl.pl lub polsl.pl.
9. Maksymalny czas pomiędzy logowaniami użytkownika na Platformie nie może
przekraczać 365 dni. Po przekroczeniu tego czasu konto użytkownika może być
usunięte z Platformy.
10. W przypadku podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji lub w trakcie
późniejszych zmian dokonanych przez użytkownika w jego profilu, konto
użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia.
Kurs dydaktyczny Platformy Zdalnej Edukacji

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

§8
Podstawowym elementem zasobów edukacyjnych udostępnionych za pośrednictwem
Platformy Zdalnej Edukacji jest kurs dydaktyczny.
Kursem dydaktycznym zarządza administrator kursu, który może być także autorem
kursu.
Administrator kursu może oddelegować część swoich uprawnień w ramach
administrowanego przez siebie kursu na rzecz innych użytkowników, którzy prowadzą
dane zajęcia dydaktyczne.
Administrator kursu ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie
przydzielonego mu kursu. Ponosi on także odpowiedzialność prawną oraz
merytoryczną w zakresie materiałów dydaktycznych i plików dostępnych na
Platformie w ramach administrowanego przez siebie kursu.
Wszystkie pliki i materiały przechowywane na Platformie powinny być ściśle
związane z funkcjonowaniem kursu dydaktycznego. Przechowywanie plików
niezwiązanych z kursem dydaktycznym nie jest dozwolone.
Do podstawowych zadań i obowiązków administratora kursu należą:
1) publikowanie materiałów dydaktycznych w ramach administrowanego kursu
dydaktycznego,
2) aktualizacja treści publikowanych w ramach kursu dydaktycznego,
3) wykonywanie kopii zapasowych całego kursu umożliwiających odtworzenie
aktualnego stanu kursu, i przechowywanie ich poza Platformą,
4) aktualizacja informacji o zdobywanych przez użytkowników Platformy ocenach
cząstkowych oraz kopiowanie ich do katalogu ocen danego przedmiotu, który
przechowywany jest poza Platformą,
5) administrowanie zasobami, usługami oraz użytkownikami danego kursu,
6) zapewnienie wsparcia w sprawach technicznych oraz merytorycznych
uczestnikom administrowanego kursu,
7) dbanie o przestrzeganie postanowień Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji,
8) niezwłoczne informowanie administratora lokalnego o przypadkach wystąpienia
jakichkolwiek nieprawidłowości lub problemów technicznych związanych
z funkcjonowaniem kursu w ramach Platformy.
Administrator kursu powinien ustalić odpowiedni dla danego kursu sposób dostępu
wybierając jeden z trzech trybów dostępu określonych w §7 ust. 3.
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8. Osoby, którym powierzono klucz dostępowy do kursu, nie są upoważnione do
informowania o nim innych użytkowników Platformy oraz osób trzecich.
Odpowiedzialność prawna
§9
1. Użytkownik Platformy ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za treści przez
siebie wytworzone, sprowadzone, przechowywane oraz udostępnione za
pośrednictwem Platformy.
2. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.
z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.) treści udostępnione za pośrednictwem
Platformy są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie,
powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione.
3. Użytkownik może pobierać lub drukować materiały udostępnione za pośrednictwem
Platformy tylko pod warunkiem wykorzystywania ich wyłącznie na użytek własny do
celów kształcenia, zgodnie z programem kształcenia.
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1.

2.
3.

4.

5.

§ 10
Wszystkie dane osobowe użytkowników Platformy są wykorzystywane zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r.,
poz. 1182, z późn. zm.).
Lokalnym administratorem danych osobowych użytkowników Platformy na poziomie
operacyjnym jest dyrektor Centrum.
Użytkownik dokonujący rejestracji konta na Platformie Zdalnej Edukacji wyraża
jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Platformy.
Użytkownik Platformy może samodzielnie modyfikować swoje dane osobowe
zmieniając je w tzw. profilu użytkownika lub zgłaszając się do administratora
lokalnego.
Użytkownicy Platformy są poinformowani o zastosowaniu plików cookies
instalowanych w urządzeniach końcowych użytkownika oraz o zakresie ich
wykorzystania, zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).
Postanowienia końcowe

§ 11
1. Ogólny nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje
Centrum.
2. Rejestrację użytkownika oraz korzystanie z zasobów oraz usług świadczonych przez
Platformę, rozumie się jako akceptację przez użytkownika treści niniejszego
Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania, pod rygorem zablokowania
uprawnień umożliwiających korzystanie z Platformy lub usunięcia konta
dostępowego.
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3. Wszelkie przypadki naruszenia Regulaminu oraz nieprawidłowości i problemy
związane z funkcjonowaniem Platformy Zdalnej Edukacji powinny być niezwłocznie
zgłaszanie administratorowi Platformy lub bezpośrednio do Centrum.
4. Centrum zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do usług
świadczonych przez Platformę Zdalnej Edukacji z powodów technicznych lub
organizacyjnych.
5. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadnienia
przyczyny takiej zmiany.
6. Każda zmiana treści Regulaminu wymaga zgody Rektora.
7. W sprawach dotyczących funkcjonowania Platformy Zdalnej Edukacji nieujętych
w niniejszym Regulaminie decyduje Rektor.
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