Załącznik do zarządzenia dziekana Wydziału
Pedagogicznego ChAT z dnia 14 grudnia 2012 r.

Regulamin korzystania z Platformy Edukacyjnej Moodle
Wydziału Pedagogicznego ChAT
§ 1.
Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług i informacji oferowanych na
Platformie Edukacyjnej Moodle Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie, zwanej dalej także Uczelnią.
2. System informatyczny Moodle służy do wspomagania procesu kształcenia na studiach,
poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość.
3. Platforma, o której mowa w ust. 1 zwana jest dalej „e-ChAT”. e-ChAT jest składową
portalu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej www.chat.edu.pl
4. Użytkownikami e-ChAT są studenci i nauczyciele akademiccy Uczelni oraz pracownicy
administracyjni, których zakres obowiązków związany jest z obsługą studentów oraz
nauczycieli akademickich.
5. Korzystanie z e-ChAT uzależnione jest od uprzedniego zalogowania Uczestnika, który jest
zobowiązany do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi prawdziwymi
danymi osobowymi (imię, nazwisko, miejscowość, kraj). Awatar nie może być animacją.
Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych
użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Moodle przez Prowadzącego kurs
oraz Administratora.
6. Administrator e-ChAT jest odpowiedzialny za sprawne działanie platformy. Administrator
e-ChAT ma prawo do czasowego wstrzymania dostępu do Platformy ze względu na
czynności administracyjne. Niedogodności związane z zakłóceniami pracy Platformy mogą
być zgłaszane przez Użytkownika do Administratora. Zgłoszenia rozpatrywane są
niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
7. Autor kursu to osoba, która stworzyła, przygotowała i opublikowała kurs. Autor kursu jest
jednocześnie Prowadzącym kurs.
8. Użytkownik korzystający z e-Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
Regulaminu oraz aktem pt. „Zasady polityki prywatności” oraz przestrzegania zawartych w
tym akcie postanowień.
§ 2.
Prawa i obowiązki Uczestnika kursu
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych publikowanych na e-ChAT, pod
warunkiem, że są one przeznaczone dla jego grupy;
b) nie przekazywania osobom trzecim identyfikatora i hasła dostępu do kursu;
c) nie przekazywania za pośrednictwem portalu żadnych materiałów niezgodnych z
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, lub mogących zachęcać innych
uczestników kursu do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa;
d) nie podejmowania prób złamania hasła innych osób;
e) nie wprowadzania na e-ChAT treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem oraz
innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.
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2. Uczestnik ma prawo do:
a) wglądu do swoich danych, oraz możliwości ich poprawienia;
b) korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych publikowanych na e-ChAT, pod
warunkiem, że są one przeznaczone dla jego grupy;
c) konsultacji z Prowadzącym kurs;
d) osobistych konsultacji w siedzibie uczelni jak również do konsultacji w postaci forum na
e-ChAT.
§ 3.
Prawa i obowiązki nauczyciela akademickiego
1. Nauczycielowi akademickiemu ChAT, zwanemu dalej „nauczycielem”, zainteresowanemu
wykorzystaniem e-learningu w pracy dydaktycznej Administrator tworzy nowy (pusty) kurs i
przypisuje mu prawa Prowadzącego, co daje uprawnienia do wypełniania go treścią.
2. Każdy nauczyciel ma prawo do:
a) wykorzystywania e-ChAT do wspomagania prowadzonych przez siebie zajęć
dydaktycznych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość;
b) prowadzenia e-konsultacji.
3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do:
a) właściwego administrowania stworzonych przez siebie kursów, w tym do
przechowywania kopii zapasowych kursów na nośniku lokalnym;
b) zgłaszania Administratorowi e-ChAT wszelkich nieprawidłowości.
§ 4.
Zasoby e-ChAT
1. Na e-ChAT publikowane są materiały oraz pomoce dydaktyczne związane z
zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Wolno zamieszczać wyłącznie materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie. W
przypadku zamieszczania fragmentów materiałów osób trzecich wymagane jest dokładne
wskazanie źródła.
3. Materiały i pomoce dydaktyczne dla studentów publikowane są w kursach zarządzanych
przez nauczycieli.
4. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź
usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
5. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na e-ChAT bez
wyraźnej zgody Prowadzącego jest zabronione.
§ 5.
Zasady uczestnictwa w kursie
1. Podstawowym warunkiem przystąpienia do kursu jest wstąpienie w poczet studentów
Uczelni.
2. Uczestnik otrzymuje hasło dostępu do kursu od Prowadzącego kurs.
§ 6.
Przepis końcowy
Regulamin niniejszy został wprowadzony zarządzeniem dziekana Wydziału Pedagogicznego
ChAT z dnia 14 grudnia 2012 r. i wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2013 roku.
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