REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE
KATEDRY INFORMATYKI i METOD KOMPUTEROWYCH
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

1. Platforma E-learningowa Moodle KIiMK (zwana dalej Platformą) to internetowa
przestrzeń przeznaczona do wspomagania uniwersyteckiego procesu kształcenia
metodami e-learningowymi na potrzeby Katedry Informatyki i Metod
Komputerowych oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (zwanego dalej
Uczelnią). Przestrzeń ta jest elementem systemu e-learningowego Uczelni.
2. Użytkownikami platformy są studenci, nauczyciele akademiccy a także inne osoby
(goście), które mogą mieć dostęp do wybranych zasobów bez konieczności
logowania. Użytkownikami platformy mogą też być pracownicy Uczelni niebędący
nauczycielami akademickimi, których zakres obowiązków związany jest z obsługą
studentów lub nauczycieli akademickich.
3. W niniejszym regulaminie stosuje się następujące terminy:
a. Użytkownik: osoba posiadająca konto na platformie,
b. Student: uwierzytelniony Użytkownik zapisany na wybrany kurs jako
uczestnik,
c. Prowadzący: Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na
prowadzenie i zarządzanie kursem na Platformie,
d. Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Platformy.
4. Zalogowanie Użytkownika na platformie oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
5. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu
swoimi rzeczywistymi danymi osobowymi. Rejestracja konta jest jednoznaczna ze
zgodą na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do
jego obsługi przez Prowadzących oraz Administratorów.
6. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, wprowadzenie nieprawdziwych
danych, udostępnianie konta oraz materiałów dydaktycznych osobom niepowołanym
powoduje zablokowanie konta.
7. Pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczone na platformie (w tym
przestrzeganie praw autorskich) ponosi osoba publikująca.
8. W wypowiedziach i innych treściach publikowanych na platformie nie wolno
zamieszczać treści nieprzyzwoitych, nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych
(art. 141 KW).
9. Materiały i wypowiedzi zamieszczane przez Użytkowników mogą być modyfikowane
bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi
i materiałów niezwiązanych z programem lub przebiegiem studiów.

10. Nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do ograniczenia funkcji lub
zablokowania konta oraz powiadomienia władz KIiMK i Uczelni.
11. Zadaniem KIiMK jest dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić poprawne
funkcjonowanie Platformy.
12. KIiMK nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianych problemów
z funkcjonowaniem Platformy (w szczególności wynikłych z przyczyn niezależnych)
oraz za rezultaty wynikłe z ujawniania przez Użytkowników osobom niepowołanym
poufnych danych np. danych potrzebnych do logowania.
13. Uwagi i zgłoszenia w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy należy
kierować na adres: moodle@ux.up.krakow.pl lub zgłaszać do Administratora (pok.
305N, nowy budynek).
14. Wątpliwości dotyczące treści, funkcjonowania i stosowania niniejszego regulaminu
rozstrzyga Kierownik KIiMK.
15. Kierownictwo KIiMK zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego regulaminu.

