Regulamin pracowni komputerowej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gnieźnie
§1
Pracownia komputerowa PWSZ w Gnieźnie stanowi wspólne dobro pracowników,
nauczycieli i studentów PWSZ dlatego wszyscy korzystający winni dbać o to dobro.
§2
Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad pracowniami sprawuje administrator.
§3
Oprogramowanie do zajęć dydaktycznych realizowanych przez PWSZ zabezpiecza
administrator.
§4
Do obsługi serwerów upoważnieni są wyłącznie administratorzy i posiadający uprawnienia
administratora.
§5
Oprogramowanie specjalistyczne do zajęć dydaktycznych prowadzonych przez PWSZ może
być zainstalowane w pracowniach komputerowych za zgodą administratora.
§6
Użytkownicy są zobowiązani bezwzględnie stosować zasady BHP w odniesieniu do
urządzeń elektrycznych.
§7
Administrator sieci przydziela hasło i prawa dostępu do poszczególnych zasobów na
serwerach. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania mające na celu uzyskanie
nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych na serwerach.
§8
W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego za sprzęt,
wyposażenie oraz za porządek i dyscyplinę w pracowni odpowiedzialny jest prowadzący
zajęcia.
§9
Zabrania się wnoszenia do pracowni posiłków napojów itp., oraz zachowywania się w
sposób mogący przeszkadzać w pracy innym. Odzież wierzchnią (płaszcze, kurtki, czapki,
itp.) należy bezwzględnie pozostawić w szatni.
§10
Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian w
konfiguracji sprzętu i oprogramowania, przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów,
myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.
§11
Studenci mogą korzystać tylko ze sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni.
Podłączanie własnych komputerów i urządzeń sieciowych do sieci komputerowej jest
zabronione.

§12
Przed przystąpieniem do pracy każdy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność
sprzętu, na którym zamierza pracować, a ewentualne usterki zgłosić natychmiast
administratorowi systemu lub osobie prowadzącej zajęcia.
§13
Po zakończeniu pracy należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego. Należy zadbać
o zachowanie swoich zbiorów, usunąć zbiory robocze, wylogować się i zamknąć system.
Jeżeli w pracowni nie ma innych użytkowników, opuszczając pracownię należy zgłosić
opuszczenie w dziale kształcenia.
§14
Całość zainstalowanego oprogramowania jest chroniona ustawą o prawie autorskim.
Kopiowanie i instalowanie oprogramowania zainstalowanego w innych katalogach niż
katalog profilu i dysk z: jest zabronione. Uruchamianie oprogramowania nie pochodzącego z
tutejszej pracowni jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody administratora systemu.
§15
PWSZ nie ponosi odpowiedzialności za stan zbiorów użytkownika pozostawionych na
dyskach. Użytkownicy zobowiązani są do bieżącej kontroli i zabezpieczania swoich zbiorów.
§16
Użytkownicy mają prawo korzystać z zasobów sieci lokalnej oraz Internetu w celach
edukacyjnych. Zabrania się:
• korzystania z aplikacji P2P (Kazaa, iMesh, Direct Connect, Overnet, itp.),
• skanowania portów oraz innej działalności mogącej sygnalizować próby włamań do
systemów,
• wykorzystywania miejsca na serwerze do celów nie związanych z procesem
dydaktycznym,
• wykorzystywania dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem,
• samodzielnej zmiany ustawień konfiguracyjnych sieci
§17
Stanowczo zabrania się wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do celów poza
edukacyjnych, a w szczególności do:
• celów komercyjnych,
• nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej,
• przeglądania i propagowania materiału o treści pornograficznej lub innej
obscenicznej,
§18
Wszelka działalność na komputerach w pracowni, w sieci komputerowej i na serwerach jest
logowana.
§19
Studenci nie stosujący się do powyższego regulaminu, obowiązujących norm prawnych, lub
prowadzący jakąkolwiek działalność naruszającą dobre imię PWSZ w Gnieźnie mogą być
pozbawieni prawa do korzystania z pracowni a ewentualne naruszenie obowiązujących
przepisów prawnych będzie skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.
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