Kraków, 19.04.2012 r.

REGULAMIN LABORATORIÓW KOMPUTEROWYCH
INSTYTUTU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W INśYNIERII LĄDOWEJ L-5
Przepisy ogólne:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Laboratoria komputerowe są zarządzane i administrowane przez Instytut Technologii
Informatycznych w InŜynierii Lądowej L-5.
Z laboratoriów komputerowych korzystać mogą studenci Wydziału InŜynierii Lądowej oraz
uczestnicy kursów i szkoleń prowadzonych przez WIL, posiadający imienne konta na serwerach
administrowanych przez pracowników Instytutu L-5. W ramach zajęć prowadzonych przez pracowników
Instytutu L-5 z laboratoriów korzystać mogą takŜe studenci innych Wydziałów Politechniki Krakowskiej.
Laboratoria słuŜą celom dydaktycznym i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie zgodnym
z ich wyposaŜeniem oraz programem prowadzonych zajęć.
Korzystanie z laboratoriów jest moŜliwe w ramach zajęć dydaktycznych oraz, za zgodą
administratora, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych lub zarezerwowanym na inne cele.
Za przestrzeganie porządku w laboratoriach oraz postanowień niniejszego regulaminu w czasie zajęć
odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne, a poza zajęciami osoba pełniąca dyŜur.
Laboratoria mają prawo otwierać wyłącznie osoby upowaŜnione, w tym prowadzący zajęcia
i dyŜurujący.
Laboratoria znajdują się pod ciągłym monitoringiem wizyjnym.

Przepisy szczegółowe:
1. Administratorami laboratoriów komputerowych są:
mgr inŜ. Grzegorz Nowak (OS MS Windows) oraz Radosław Lisowski (OS Linux).
2. Konta uŜytkowników zakładane są przez administratorów wyłącznie na wniosek osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne w laboratoriach.
3. Stwierdzenie faktu udostępniania konta osobie postronnej będzie skutkowało zablokowaniem moŜliwości
pracy w laboratoriach, a reaktywowanie konta będzie moŜliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, na
ponowny wniosek osoby prowadzącej zajęcia.
4. UŜytkownicy ponoszą całkowitą prawną i materialną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu na swoim
stanowisku pracy oraz za podejmowane przez siebie działania przy uŜyciu udostępnionego im sprzętu
i oprogramowania.
5. W laboratoriach moŜna korzystać wyłącznie z zainstalowanych aplikacji, w ramach przyznanych
uŜytkownikom praw. Zabronione jest samowolne instalowanie jakichkolwiek aplikacji.
6. Drukarki dostępne w laboratoriach słuŜą wyłącznie realizacji celów dydaktycznych.
7. Nie udostępnia się moŜliwości zdalnego korzystania z zasobów laboratoriów (w tym serwerów),
z wyłączeniem usługi poczty elektronicznej (protokół HTTPS).
8. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw sprzętu komputerowego, a o wszelkich
usterkach w pracy komputerów i oprogramowania naleŜy poinformować pracownika prowadzącego
zajęcia, osobę dyŜurującą lub administratora systemu.
Przepisy porządkowe:
1. Zobowiązuje się uŜytkowników do przestrzegania przepisów BHP.
2. Wszyscy uŜytkownicy proszeni są o pozostawianie okryć wierzchnich w szatni.
3. Zabrania się wnoszenia i spoŜywania posiłków i napojów w laboratoriach komputerowych.

Nieznajomość i nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu moŜe skutkować utratą prawa do korzystania
z laboratoriów. Regulamin obowiązuje do odwołania.

