
Regulamin Platformy MOODLE WSH 
w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 
§ 1 Przepisy ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez uczestników z usług i informacji 
oferowanych na Platformie MOODLE . 
2. MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest pakietem 
przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez internet, oraz stron internetowych. 
Platforma MOODLE została stworzona w systemie Linux, w oparciu o Apache, PHP i 
MySQL lub PostgreSQL, a także w systemach operacyjnych Windows XP, Mac OS X, oraz 
NetWare 6. MOODLE jest rozprowadzany za darmo jako oprogramowanie „open source”, 
zgodnie z licencją GNU GPL. 
3. Platforma MOODLE jest składową portalu uczelni www.wsh-leszno.pl 
4. Uczestnik korzystający z usług i informacji dostępnych na Platformie MOODLE 
zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
5. Korzystanie z niektórych obszarów Platformy MOODLE uzależnione jest od uprzedniego 
zalogowania uczestnika: 
1) logowanie: proces autoryzacji dostępu do informacji zawartych na Platformie, wymagający 
podania nazwy użytkownika a następnie hasła dostępowego 
2) klucz: zabezpieczenie dostępu do określonej informacji zawartej na Platformie, najczęściej 
do materiałów kursu. Jego treść ustalana jest przez administratora Platformy, prowadzącego 
kurs lub jego autora. 
6. Administratorem kursu określa się opiekuna technologicznego systemu, posiadającego 
pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu, zakładania i modyfikowania kont 
użytkowników, zakładania katalogów oraz kursów, a także określającego sposób ich 
uwierzytelniania. 
7. Autor kursu to osoba, która stworzyła, przygotowała i opublikowała kurs. 
8. Prowadzący kurs (z prawami edycji kursu), to opiekun kursu, posiadający maksymalne 
prawa do jego zmiany, włączając w to zmiany dotyczące aktywności i oceny uczestników. 
Zakres dostępu umożliwia tworzenie merytorycznych materiałów szkoleniowych, lekcji, grup 
uczestników oraz zakresu dostępu dla nich. 
9. Uczestnik kursu, to osoba posiadająca dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową 
przy użyciu loginu i hasła. Zakres dostępu określa prowadzący uwzględniając możliwość 
dostępu do materiałów merytorycznych kursu i elementów szkoleniowych oraz narzędzi 
komunikacyjnych (fora dyskusyjne, pokoje rozmów, dzienniki, quizy, zasoby, ankiety, 
zadania). 
10. Gość to osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania kursów, które nie wymagają 
zakładania kont w systemie. 
11. Opiekun kursu udziela uczestnikom kursu szczegółowych informacji odnośnie przebiegu 
kursu, harmonogramu zajęć, warunków egzaminu kończącego kurs a także pośredniczy we 
wszelkich sprawach pomiędzy uczestnikami kursu a wykładowcami oraz Zespołem 
Organizacji Kształcenia na Odległość. 
12. W systemie wyróżnia się trzy różne statusy przeglądania zawartości: 
a) anonimowy - pozwala każdemu użytkownikowi przeglądać udostępnione fragmenty 
Platformy, 
b) gość - zezwala na dostęp do materiałów przeznaczonych dla gości, wymaga jednak 
logowania i pozwala na śledzenie aktywności na Platformie, 
c) użytkownik zarejestrowany – czyli użytkownik mający dostęp do wszystkich kursów i 
informacji w systemie na jakie został zapisany przez nauczyciela prowadzącego (trenera). 



13. Przez kurs rozumie się realizowane w jednym semestrze zajęcia dydaktyczne w formie: 
wykładu lub ćwiczeń: 
a) kursy mogą odbywać się także w językach obcych, 
b) kursy prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
14. Usługi na Platformie MOODLE świadczy Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego zwana dalej usługodawcą. 
 
§ 2 Prawa i obowiązki Uczestnika Kursu 
 
1. Uczestnik kursu musi dysponować dostępem do sieci internet jak również do komputera z 
zainstalowaną przeglądarką internetową, włączoną obsługą Cookies oraz sprzętem i 
oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie dokumentów i prezentacji multimedialnych. 
Powinien także wykazać się podstawową wiedzą z zakresu obsługi przeglądarki internetowej. 
2. Uczestnik zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim przyznanego przez 
usługodawcę identyfikatora i hasła dostępu do kursu. 
3. W szczególności uczestnik zobowiązany jest do: 
a) 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, 
b) nie podejmowania prób złamania hasła innych uczestników, czy też do uzyskania nie 
przysługujących mu praw dostępu, 
c) nie wprowadzania na Platformę MOODLE treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem 
oraz innymi przepisami obowiązującymi w uczelni. 
4. Uczestnik ma prawo do: 
a) wglądu do swoich danych, oraz możliwości ich poprawienia, 
b) w przypadku pytań, sugestii oraz problemów do konsultacji z opiekunem kursu, 
c) osobistych konsultacji w siedzibie uczelni jak również do konsultacji w postaci forum na 
Platformie MOODLE, 
d) udziału w szkoleniach przygotowujących do zajęć dydaktycznych prowadzonych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 
§3 Zasady uczestnictwa w kursie 
 
1. Warunkiem podstawowym przystąpienia do kursu jest wstąpienie w poczet studentów 
Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. 
2. Uczestnicy są rejestrowani w kolejności według numeru albumu. 
3. Login i hasło do systemu szkoleniowego udostępnione będzie w ciągu 14 dniu od momentu 
złożenia dokumentów. 
 
§ 4 Kursy 
 
1. Przez kurs rozumie się realizowane w jednym semestrze zajęcia dydaktyczne w formie: 
wykładu lub ćwiczeń: 
a. kursy mogą odbywać się także w językach obcych, 
b. kursy prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Przez zdalny tryb nauczania (kształcenie na odległość) rozumie się taki sposób 
prowadzenia kursu, w którym przez część czasu jego trwania prowadzący oraz studenci nie 
mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Przekazywanie wiedzy, kontrola i ocena postępów 
studentów oraz wzajemny kontakt mogą odbywać się za pośrednictwem mediów 
elektronicznych.  



3. Struktura kursu na Platformie jest ściśle określona: kursy oparte są na tym samym 
schemacie, a do ich budowy stosuje się te same typy składowych celem unifikacji i 
ułatwienia. 
 
§ 5 Ochrona praw autorskich oraz danych osobowych 
 
1. Prawem autorskim chronione są wszelkie teksty, grafiki, zdjęcia, animacje, dźwięki i inne 
materiały dostępne za pośrednictwem Platformy MOODLE. 
2. Wszelkie materiały opublikowane na łamach Platformy MOODLE można kopiować i 
przechowywać, jak również drukować wyłącznie na własny użytek: w celach 
niekomercyjnych.  
3. Usługodawca nie wyraża zgody na wszelkie upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy 
też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie materiałów znajdujących się 
na Platformie MOODLE.  
4. Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy swoich danych osobowych i ich 
przetwarzanie obecnie i w przyszłości przez Usługodawcę; w celach związanych z rekrutacją, 
monitoringiem, kontrolą. 
 
§6 Przepisy końcowe 
 
1. Usługodawca zastrzega sobie wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 
zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej. 
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