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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z systemów, usług i zasobów 

informacyjnych udostępnianych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  poprzez 

Uczelnianą Platformę Edukacyjną, zwaną dalej „ePortalem”. 

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z siedzibą 

pod adresem ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.  

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, określający 

w szczególności: 

 warunki dostępu i zasady korzystania z systemów, usług oraz zasobów 

informacyjnych, 

 uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników związane ze świadczeniem 

usług drogą elektroniczną oraz wynikające z przyjętych na Uczelni zasad ochrony 

danych osobowych. 

3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która po przejściu procedury 

rejestracyjnej i zaakceptowaniu Regulaminu uzyskała dostęp do systemów, usług 

i zasobów informacyjnych udostępnianych poprzez eportal. 

4. Koncie – należy przez to rozumieć wpis w bazie danych zawierający podstawowe 

informacje o Użytkowniku (tj. login, hasło, zdjęcie oraz wymagane dane osobowe 

tworzące profil użytkownika), potwierdzający fakt bycia zarejestrowanym 

Użytkownikiem i umożliwiający korzystanie z usług i zasobów systemów 

informatycznych eportalu. 

5. Administratorze – należy przez to rozumieć osobę, która została wyznaczona 

i upoważniona przez Pełnomocnika Rektora ds. Nauczania na Odległość w szczególności 

do: 

 zarządzania systemami informatycznymi eportalu, 

 nadzorowania przestrzegania i egzekwowania postanowień Regulaminu, 

 świadczenia wsparcia technicznego dla Użytkowników. 
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§ 3 

Uczelniana Platforma Edukacyjna jest systemem informatycznym, który powstał w celu 

wspomagania wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość w procesach 

dydaktycznych realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

 

 

REJESTRACJA I WARUNKI DOSTĘPU 

§ 4 

Prawo dostępu do Uczelnianej Platformy Edukacyjnej przysługuje wszystkim pracownikom 

oraz studentom Uczelni biorącym udział w procesach dydaktycznych, a także innym osobom 

po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uzyskaniu zgody Pełnomocnika Rektora 

ds. Nauczania na Odległość lub wskazaną przez niego osobę.  

 

§ 5 

Dostęp do Uczelnianej Platformy Edukacyjnej może zostać przyznany na czas określony 

(konta gościnne i tymczasowe) lub bezterminowo, w powiązaniu z utrzymaniem statusu 

studenta lub pracownika Uczelni. 

§ 6   

Dostęp do Uczelnianej Platformy Edukacyjnej wymaga założenia indywidualnego konta 

użytkownika, zaakceptowania Regulaminu i zalogowania się do systemu wprowadzając login 

i hasło na stronie logowania ePortalu. 

§ 7 

Pracownikom naukowo-dydaktycznym Uczelni oraz studentom studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich konta 

zakładane są cyklicznie w trybie automatycznym, na podstawie danych pozyskiwanych 

z uczelnianego systemu obsługi studentów oraz systemu rekrutacji. 

 

§ 8 

Konto założone w trybie automatycznym wymaga posiadania przez Użytkownika 

aktywnego adresu lub aliasu pocztowego w jednej z domen uczelnianych, 

w postaci odpowiednio – dla pracowników: {imię.nazwisko}@ue.wroc.pl, dla studentów: 

{numer albumu}@student.ue.wroc.pl. Dostęp do poczty w ramach konta uczelnianego jest 

wymagany ze względu na procedurę autoryzacji, której podlegają wszyscy nowi 

Użytkownicy ePortalu. 
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§ 9 

Konta dla osób, które nie zostały uwzględnione w procedurze automatycznego zakładania 

kont lub konta gościnne oraz o dostępie tymczasowym mogą być zakładane przez 

Administratora w trybie indywidualnym, na podstawie danych pozyskanych 

z przedstawionego formularza rejestracyjnego. Pełna aktywacja konta założonego w tym 

trybie może wiązać się z koniecznością uwierzytelnienia profilu Użytkownika przez okazanie 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego przedstawione dane. 

 

§ 10 

Dostęp do ePortalu może w uzasadnionych przypadkach zostać wstrzymany lub cofnięty 

z wykonaniem natychmiastowym, w szczególności z powodu: 

1. Stwierdzenia faktu podania nieprawidłowych danych w profilu Użytkownika 

lub niedopełnienia obowiązku uzupełnienia danych niekompletnych. 

2. Naruszenia zasad korzystania z Uczelnianej Platformy Edukacyjnej – zarówno tych 

wprost zdefiniowanych w Regulaminie, jak i wynikających z ogólnie przyjętych zasad 

etycznego zachowywania się w sieci (tzw. netykiety). 

3. Przeprowadzania czynności administracyjnych lub techniczno-organizacyjnych. 

4. Niezaakceptowania przez Użytkownika zmian w Regulaminie, które to zmiany 

wprowadzono w terminie późniejszym niż pierwotny moment założenia konta 

oraz przedstawiono do akceptacji wszystkim Użytkownikom. 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW I SYSTEMÓW 

§ 11 

Uczelniana Platforma Edukacyjna jest systemem informatycznym, z którego w pełnym 

wymiarze korzystać mogą jedynie zarejestrowani Użytkownicy. W przypadku treści 

oznaczonych jako ogólnodostępne wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu 

oraz zalogowanie się za pomocą tymczasowego konta gościnnego. 

 

§ 12 

Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa 

w zakresie ustanowienia unikatowego hasła dostępu i bezpiecznego posługiwania się danymi 

umożliwiającymi logowanie się i korzystanie z zasobów ePortalu. 
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§ 13 

Niedopuszczalne jest korzystanie z kont innych Użytkowników, a także udostępnianie 

własnego konta osobom postronnym lub innym Użytkownikom. 

 

§ 14 

Użytkownik zobowiązany jest do respektowania ograniczeń nałożonych na udostępniane mu 

w ramach zasobów ePortalu treści i materiały dydaktyczne, w szczególności 

do niepowielania, nieudostępniania i nierozpowszechniania ich w jakiejkolwiek postaci poza 

platformą bez wyraźnej zgody autora. 

§ 15 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i formę materiałów zamieszczanych przez 

siebie na ePortalu oraz zobowiązany jest do właściwego opisania źródła ich pochodzenia 

oraz zasad dalszego wykorzystania. 

§ 16 

Zamieszczanie wypowiedzi, danych i materiałów w ramach konkretnego kursu na ePortalu 

oznacza wyrażenie zgody na dostęp i korzystanie z nich przez pozostałych Użytkowników 

zapisanych na ten kurs, w zakresie wynikającym z podstawowych zasad uczestnictwa. Zasady 

te określa właściciel lub osoba zarządzająca kursem. 

 

§ 17 

Zasoby, o których mowa w §16, podlegają okresowej archiwizacji i przechowywane są 

w systemach informatycznych ePortalu przez odpowiedni okres i zgodnie z procedurą 

wynikającą z przepisów Uczelni dot. obowiązku ewidencjonowania i składowania rezultatów 

aktywności uczestników procesów kształcenia. 

 

§ 18  

Użytkownik jest zobowiązany do niepodejmowania działań mogących skutkować: 

 zagrożeniem bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych lub danych w nich 

przechowywanych, 

 utrudnieniami w korzystaniu z systemów ePortalu przez innych Użytkowników, 

 naruszeniem prywatności innych Użytkowników, w szczególności polegających 

na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu poza platformą informacji 

o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody. 
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§ 19 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę powstałą 

w wyniku jego aktywności na ePortalu, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych 

lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. 

 

§ 20 

Użytkownik ma prawo zgłaszać uwagi odnośnie funkcjonowania Uczelnianej Platformy 

Edukacyjnej oraz oczekiwać udzielenia pomocy technicznej w zakresie korzystania 

z jej zasobów i usług. 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§ 21 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 

bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. 

 

§ 22 

Wszystkie zmiany w Regulaminie dokonywane są poprzez odpowiednie Zarządzenie Rektora.  

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 03 lutego 2014 r. 

 


