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REGULAMIN KURSÓW E-LEARNINGOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ IPI PAN
W RAMACH PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
W PROJEKCIE
„Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania”
Podstawa prawna
1. Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00, z dnia 12.05.2011 r. na realizację projektu
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) podpisana pomiędzy Ministrem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego a Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN).

2. Wniosek o dofinansowanie Projektu PO KL „Technologie informacyjne: badania i ich
interdyscyplinarne zastosowania”, zwanego dalej Projektem, Zadanie 7. Projektu „Przygotowanie i
realizacja kursów e-learningowych”.
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.10.2011 r. w sprawie studiów
doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach
mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. z 2011 r. Nr
246, poz. 1470, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.10.2011 r. w sprawie studiów
doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011 r. w sprawie kształcenia na
studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351, z
późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.07.2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach
naukowych.

§ 1. Informacje o projekcie
1.

Kursy powstały w IPI PAN w ramach Projektu

2.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach PO KL jako Działanie 4.1 „Wzmocnienie
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”.

3.

Projekt obejmuje programy rozwojowe IPI PAN, IBS PAN, IBIB PAN w poddziałaniu 4.1.1 PO KL.
Projekt przyczyni się do budowy potencjału rozwojowego ww. instytutów poprzez rozszerzenie i
wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym.
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§ 2. Uczestnicy
1.
2.
3.

4.
5.

Kursy przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli studia w zakresie nauk
technicznych, nauk ścisłych, a także metod ilościowych w naukach społecznych.
Na kursy, w ramach wolnych miejsc, mogą zapisać się także studenci kierunków wymienionych w
pkt. 1.
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie
treści kursów i komunikację z prowadzącym. Kursy jak i kontakt z prowadzącym odbywa się w całości
w języku angielskim.
IPI PAN zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia kandydatów na kursy, które osiągnęły limit
uczestników.
Odwołanie od niedopuszczenia do kursu można kierować do Koordynatora naukowego Zadania 7.
Projektu. Odwołanie należy przysłać na adres:
Projekt PO KL „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania”
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa
pokój 249

6.

Kandydaci mogą zapisywać się na dowolną ilość kursów.
§ 3. Koszty

1.

Koszty uczestnictwa w kursach są pokrywane przez UE w ramach poddziałania 4.1.1 PO KL

2.

Uczestnicy nie ponoszą opłat za uczestnictwo w kursach.

3.

Projekt jest dofinansowywany do końca 2015 roku.
§ 4. Zgłoszenia

1.

Kandydaci przed dopuszczeniem do kursów muszą przesłać na adres IPI PAN następujące
własnoręcznie podpisane dokumenty:
1. Application,
2. Personal questionnaire,
3. Declaration of participation in the project,
4. Consent to the processing of personal data.

2.

Dokumenty opisane w punkcie 1. muszą być zaadresowane na:
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Projekt POKL „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania”
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa
pokój 239

3.

Wzory dokumentów opisanych w punkcie 1. dostępne są na stronie http://courses.ipipan.edu.pl.
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§ 5. Prawa
1.

W przypadku kursów kończących się egzaminem, uczestnicy mają prawo do wybrania jednego z dwóch
wskazanych terminów egzaminu zaproponowanych przez wykładowcę. Zdanie egzaminu kończącego
kurs (o ile egzamin jest przewidziany) jest jedyną podstawą do zaliczenia kursu.

2.

W przypadku niezaliczenia egzaminu, uczestnik ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego w
terminie zaproponowanym przez wykładowcę.

3.

Uczestnik kilku kursów ma prawo żądać, aby egzaminy z kursów, w których uczestniczy, nie
przypadały tego samego dnia.

4.

Uczestnik ma prawo do korzystanie z pomocy wykładowcy w terminach ustalonych konsultacji w
postaci chat’u tekstowego i/lub audiowizualnego i/lub forum dyskusyjnego.

5.

W trakcie trwania kursu, uczestnik ma prawo konsultować się z wykładowcą za pomocą podanego
adresu e-mail lub wewnętrznego komunikatora. Zastrzega się jednak, że wiadomości nie mogą mieć
znamion spamu, to znaczy być nie na temat lub być niemerytoryczne.

6.

Uczestnik ma prawo oczekiwać, że na zadane mu pytanie w przeciągu maksymalnie tygodnia otrzyma
od wykładowcy odpowiedź. W przypadkach szczególnych (jak np. choroba wykładowcy) uczestnicy
zostaną poinformowani o niedyspozycyjności wykładowcy oraz przewidywanym terminie wznowienia
kursu.

7.

Uczestnik ma prawo do całodobowego dostępu do udostępnionych w ramach kursu materiałów chyba,
że trwają właśnie prace konserwacyjne lub inne prace związane z administrowaniem platformą.

8.

Uczestnik ma prawo do kontaktu za pomocą platformy z innymi uczestnikami kursów, ale w sposób
zgodny a kanonem dobrego zachowania i polskim prawem. W szczególności zabrania się umieszczania
treści obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do przemocy, pornograficznych.
§ 6. Obowiązki

1.

Uczestnicy zobowiązują się do podania swoich prawdziwych danych osobowych, w szczególności tych
podanych w punkcie 1. paragrafu 4. Dane te są niezbędne do rozliczenia wyników Projektu.

2.

Uczestnicy zobowiązują się do starannego wypełniania wszystkich przekazywanych im ankiet
pomagających ulepszyć kursy albo platformę oraz ankiet potrzebnych do rozliczania wyników Projektu,
do roku 2020 przez wszelkie upoważnione do tego instytucje polskie i UE.

3.

Uczestnicy zobowiązują się nie wybierać kursów przekraczających ich możliwości czasowe (w
szczególności po kilka kursów jednocześnie). Rezygnacja z kursu przed jego zakończeniem może być
podstawą do późniejszej odmowy przyjęcia na następne kursy.

4.

Uczestnicy zobowiązują się do realizacji wszelkich zadań przydzielonych im przez wykładowcę

5.

Uczestnicy zobowiązują się do realizacji wszelkich zadań samodzielnie i z należytą starannością.

6.

W przypadku decyzji o przystąpieniu do egzaminu Uczestnicy zobowiązują się osobistego stawienia się
w wyznaczonym terminie w siedzibie IPI PAN w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5. W miarę
możliwości IPI PAN pozostawia sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu w innym
terminie i/lub miejscu dla osób, które nie przystąpiły do pierwszego terminu w siedzibie IPI PAN.

7.

Uczestnicy, którzy nie mogą zjawić się na egzaminie w wyznaczonym terminie zobowiązani są do
powiadomienia o tym wykładowcy i uzyskania informacji o drugim terminie.
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8.

Prawa autorskie do kursów należą do IPI PAN. Uczestnicy kursów zobowiązują się do nieudostępniania
treści kursów innym osobom, w tym publikowania lub kopiowania ich treści.

9.

Uczestnicy zobowiązują się nie udostępniać rozwiązań zadań, projektów ani innych prac powstałych
podczas realizowania kursu innym osobom, a w szczególności innym uczestnikom. Wyjątek stanowi
przekazywanie prac wykładowcy albo wykonywanie prac, w których wykładowca zezwolił na wspólną
pracę (np. projekty grupowe).

10. W przypadku wykrycia błędu umożliwiającego dostęp do informacji, które ewidentnie zostały
udostępnione przez pomyłkę lub w skutek włamania do systemu komputerowego (w szczególności
dotyczących danych osobowych) uczestnik, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania
Kierownika-koordynatora Projektu o zaistniałym incydencie oraz nieudostępniania tych treści innym
osobom ani dalsze zagłębianie się w te treści.
§ 7. Prawa autorskie i odpowiedzialność
1.

Właścicielem wszelkich praw autorskich do kursów jest IPI PAN.

2.

Kursy zostały opracowane przez doświadczonych dydaktyków i naukowców. Dołożyli oni wszelkich
starań, aby zamieszczone tu treści były kompletne i bezbłędne. IPI PAN podkreśla, że zawarte w
kursach treści są opiniami tworzących je wykładowców oraz, że zamieszczany materiał bazuje na
wiedzy ich twórców. IPI PAN nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku błędów w
treściach oraz za niepoprawne użycie zamieszczonych tu materiałów.

3.

Za rozsyłanie lub umieszczanie wiadomości uznanych za spam uczestnik może otrzymać ostrzeżenie
albo zostać wykluczony z kursów.

4.

O umieszczeniu przez uczestnika treści niezgodnych z polskim prawem zostaną poinformowane
właściwe służby, a treść po zabezpieczeniu skasowana.
§ 8. Ochrona danych osobowych

1.

IPI PAN jako właściciel platformy edukacyjnej przetwarza dane osobowe.

2.

IPI PAN przechowuje tylko te dane, które przekazał mu uczestnik poprzez dokumenty zgłoszenia na
kurs.

3.

Dane osobowe opisane w punkcie 2. przechowywane są tylko na potrzeby walidacji projektu w zakresie
wymaganym przez UE, MNiSW, NCBiR i MRR w związku z dofinansowaniem Projektu.

4.

Po upływie okresu trwałości Projektu (2020 r.) wszelkie dane osobowe zostaną usunięte.

5.

Na platformie mogą pojawić się dane osobowe umieszczane przez uczestników (np. podczas rozmowy
na forum dyskusyjnym). Za dane osobowe umieszczane przez uczestników na platformie odpowiadają
uczestnicy, którzy je umieszczają. Osoba, której dotyczą dane może zwrócić się do administratora lub
Kierownika-koordynatora Projektu o wykasowanie danych osobowych z platformy edukacyjnej.

6.

Za jakość ochrony danych odpowiada wewnętrzna instrukcja o ochronie danych osobowych wdrożona
w IPI PAN dla Projektu.
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§ 9. Wyniki
1.

Każdy kurs, zakończony pomyślnym zdaniem egzaminu, jest równorzędny odpowiedniemu kursowi
prowadzonemu w IPI PAN na Dziennych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich prowadzonych
w ramach Projektu jako Zadanie 2.

2.

Zgodnie z pkt. 1 każdemu kursowi odpowiada stosowna liczba punktów ECTS.

3.

Ukończenie kursu/kursów może być brane pod uwagę przy rekrutacji na studia doktoranckie w IPI
PAN, IBS PAN i IBIB PAN.
§ 10. Postanowienia końcowe

1.

We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor
IPI PAN, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora IPI PAN.

DYREKTOR IPI PAN

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
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