Zarządzenie nr 5/2020
Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kształcenia zdalnego w Wyższej Szkole
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
De Gasperi w Józefowie w związku z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 45 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Ustalam Regulamin korzystania z kształcenia zdalnego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
§2
Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu odwołania zagrożenia
epidemiologicznego w Polsce.

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
……………………………
dr hab. Magdalena Sitek

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020
Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
z dnia 16 marca 2020 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KSZTAŁCENIA ZDALNEGO
W WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI
W JÓZEFOWIE

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu kształcenia zdalnego w usłudze GSuite prowadzonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie (WSGE).
Niniejszy regulamin ustala się na podstawie: art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668); § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018, poz. 1861); § 1 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 45 z późn. zm.).
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zalogowanie się w systemie i korzystanie z jego zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
Regulaminu.
§2
Platforma w domenie wsge.edu.pl przeznaczona jest do korzystania wyłącznie dla studentów,
nauczycieli akademickich i pracowników administracji WSGE oraz jej filii, zwanych dalej
Korzystającymi.
§3
Zasoby e-learningowe udostępniane w postaci elektronicznej w systemie podlegają ochronie
prawnoautorskiej i wszelkie kopiowanie, edytowanie, publikowanie, tworzenie utworów zależnych,
rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż kształceniowe fragmentów lub całości
zasobów jest prawnie zabronione.
§4
Korzystanie z konta w systemie Microsoft wiąże się z akceptacją Warunków korzystania z usługi Microsoft
oraz Polityki prywatności Microsoft.

ZASADY KORZYSTANIA
§5
Korzystający nie ponoszą żadnych opłat z tytułu korzystania z systemu kształcenia zdalnego G-Suite w
ramach domeny wsge.pl, wsge.edu.pl.
§6
Korzystający zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz zasadami współżycia społecznego, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w
szczególności do:
1) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników (takich jak m.in. prawo do ochrony
prywatności i wizerunku),
2) nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu),
3) nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików,
4) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
§7
Po zalogowaniu się do systemu kształcenia zdalnego Korzystający otrzymuje dostęp do zasobów
znajdujących się w serwisie, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
DANE OSOBOWE
§8
Administratorem danych osobowych jest administrator konta hostingowego powiązanego z domeną
wsge.edu.pl
§9
Przetwarzanie danych osobowych Korzystających podejmowane jest w celu oraz w zakresie
koniecznym do realizacji usługi kształcenia zdalnego.
§ 10
Korzystający wyraża zgodę na utworzenie i obsługę przez WSGE w Józefowie spersonalizowanego
konta G-Suite oraz na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celach kształcenia, w tym
również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 11
Nauczyciel akademicki przenosi w całości autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dzieł
intelektualnych, w szczególności wykładów, prezentacji, udostępnianych studentom materiałów na
rzecz WSGE z momentem ich ustalenia.

§ 12
Przeniesienie praw, o którym mowa w § 11 następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy
polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231) (dalej jako: Prawo autorskie), a zwłaszcza na
następujących polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i
w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską,
techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu,
systemu lub standardu,
3) użyczenie, najem lub dzierżawa,
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dóbr w ten
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
5) wprowadzanie do pamięci komputera,
6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
7) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w
sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i
platformy cyfrowe,
8) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji dóbr,
9) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji dobra, prawo do rozporządzania
opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami dóbr oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,
10) zgłoszenie dóbr jako przedmiotu praw własności przemysłowej bez względu na tryb i zakres
ochrony.
§ 13
Nauczyciel akademicki przenosi na rzecz WSGE wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań dóbr, a w szczególności w
zakresie pól eksploatacji wymienionych w § 12).
§ 14
Przeniesienie praw nie jest ograniczone pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być
przenoszone przez WSGE na inne podmioty, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu
kształcenia studentów WSGE.
§ 15
Nauczyciel akademicki upoważnia WSGE do wykonywania autorskich praw osobistych do dóbr i
zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający
WSGE w wykonywaniu jego praw.

WYMAGANIA TECHNICZNE
§ 16
System obsługiwany jest w przeglądarkach Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome oraz Safari.
Konieczna jest włączona obsługa cookies i JavaScript oraz pasmo internetowe. Ponadto, nauczyciel
akademicki musi dysponować urządzeniem mobilnym z kamerą konieczną do nagrania wykładu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
Wszelkie problemy w pracy w systemie G-Suite Korzystający powinien zgłosić niezwłocznie na adres
mailowy: wojtek@wsge.edu.pl
§ 18
WSGE w Józefowie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu

