Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2012 Rektora UKSW
z dnia 9 lutego 2012 r.

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWYCH

Opiekun pracowni: ................... ..................
Tel.: ..................., wew. ..........
E-mail: ....................................

§1
Z pracowni dydaktycznej i specjalistycznej mogą korzystać studenci i pracownicy UKSW.
1. Dostęp do pracowni dydaktycznej i specjalistycznej możliwy jest w czasie zajęć
dydaktycznych pod nadzorem Opiekuna pracowni lub Prowadzącego zajęcia.
2. Pracownią administruje Opiekun pracowni: .................... ....................
3. Prowadzący zajęcia:
• zgłasza do Opiekuna pracowni w terminie min. 7 dni roboczych od planowanego
rozpoczęcia zajęć zapotrzebowanie na instalację nowego oprogramowania innego niż
standardowe,
• zgłasza Opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania
pracowni,
• w pełni odpowiada za wyposażenie pracowni w czasie prowadzenia zajęć,
• dba o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego pracowni,
• przestrzega i nadzoruje stosowanie się do zasad bhp obowiązujących w pracowni
komputerowej,
• kontroluje racjonalne i właściwe wykorzystanie zasobów sieciowych przez
użytkowników.
§2
W pracowni komputerowej należy:
podporządkować się poleceniom Opiekuna pracowni, Prowadzącego zajęcia lub
innej osoby wyznaczonej przez Kanclerza lub Rektora UKSW,
• zachowywać się spokojnie i rozważnie,
• dbać o ład i porządek,
• wykonywać czynności dokładnie według instrukcji osoby Prowadzącej zajęcia,
• użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem
i warunkami pracy,
• korzystać z zasobów internetowych w obszarze dozwolonym przez Prowadzącego
zajęcia lub Opiekuna pracowni.
•

§3
Użytkownikowi nie wolno:
dokonywać jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,
samowolnie manipulować sprzętem (przełączać i odłączać klawiatur, monitorów,
myszy, rozkręcać jednostek centralnych itp.)
• modyfikować
ustawień systemowych, w szczególności dotyczących
nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieciowych,
• przenosić lub usuwać jakiekolwiek pliki i foldery bez zgody Osoby nadzorującej,
• instalować oprogramowanie bez zgody Opiekuna pracowni,
• wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz żucia gumy,
• korzystać z zasobów internetowych w zakresie innym niż dozwolony,
• tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby
programowe lub sprzętowe,
• wykorzystywać stanowiska komputerowego do czynności łamiących przepisy
polskiego kodeksu karnego.
•
•

§4
Użytkownik ma obowiązek:
zapoznać się z Regulaminem Pracowni Komputerowej co jest równoznaczne z
jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania,
• natychmiast zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek,
nieprawidłowości, łamania postanowień Regulaminu Opiekunowi pracowni,
Prowadzącemu zajęcia osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
•

§5
Użytkownik ma prawo:
•
•

korzystać z poprawnie funkcjonującego stanowiska roboczego,
chronić swoje wytwory intelektualne, pliki i foldery z danymi.
§6

Za wszelkie wyrządzone umyślnie szkody, pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca,
łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

......................................................................................................
(data i podpis)

