Regulamin Sieci Komputerowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Sieci
Komputerowej Collegium Medicum UJ zwanej dalej Siecią CM UJ.
2. Sieć CM UJ korzysta z infrastruktury Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
w Krakowie i w związku z tym podlega regulacjom zawartym w regulaminie
użytkowania tejże sieci.
3. Sieć CM UJ stanowią:





światłowodowa szkieletowa sieć komputerowa CM UJ,
sieci lokalne jednostek organizacyjnych CM UJ (lub grup jednostek) przyłączone do
światłowodowej sieci szkieletowej jak i nie mające takiego połączenia,
serwery ogólnouczelniane CM UJ,
serwery sieci lokalnych jednostek organizacyjnych CM UJ,

II. Administracja Siecią Komputerową CM UJ
§2
1. Administratorem Sieci CM UJ jest Ośrodek Komputerowy CM UJ.
2. Administrator jest odpowiedzialny za koordynację działań zapewniających sprawne
funkcjonowanie Sieci CM UJ.
3. Zadania i uprawnienia administratora Sieci CM UJ obejmują:





nadzorowanie prac związanych z rozbudową i utrzymaniem Sieci CM UJ,
zarządzanie strukturą logiczną Sieci: tablice adresów, routing, domeny DNS,
zarządzanie serwisem WWW Collegium Medicum UJ,
zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników na głównym serwerze pocztowym
Sieci CM UJ,
§3

1. Sieci lokalne jednostek organizacyjnych CM UJ podlegają kierownikom danych
jednostek i na nich spoczywa odpowiedzialność za właściwe użytkowanie
i administrowanie siecią lokalną.
2. Kierownik jednostki ustanawia regulamin użytkowania sieci lokalnej. Postanowienia
tego regulaminu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
3. Sieć lokalna jednostek organizacyjnych CM UJ powinna być rejestrowana w domenie
internetowej Collegium Medicum jeśli tylko zezwalają na to uwarunkowania
techniczne.

4. Administratorzy sieci lokalnych zobowiązani są do przestrzegania zaleceń niniejszego
Regulaminu oraz bieżących zarządzeń administratora Sieci CM UJ
5. Administratorzy sieci lokalnych zobowiązani są do zabezpieczenia dostępu do sieci
lokalnej (a przez nią do Sieci CM UJ) przed osobami postronnymi.
6. Administrator Sieci CM UJ ma prawo zażądać dostępu do usług świadczonych przez
lokalne sieci jednostek organizacyjnych CM UJ w celu stwierdzenia zgodności ich
wykorzystania z postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z regulaminem wykorzystania usług lokalnej
sieci komputerowej, administrator Sieci CM UJ ma prawo zażądać zablokowania
tychże usług.
8. Podłączenie sieci lokalnej jednostki organizacyjnej CM UJ i każdego serwera tej sieci
do Sieci CM UJ wymaga zgody Administratora Sieci CM UJ.
III. Usługi Sieci Komputerowej CM UJ
§4
1. Użytkownikiem Sieci CM UJ może być:
o pracownik Collegium Medicum UJ,
o doktorant CM UJ (w ramach zajęć dydaktycznych lub na podstawie
zezwolenia kierownika studiów na czas ograniczony)
o gość Collegium Medicum w czasie pobytu na uczelni
o osoba uczestnicząca w badaniach prowadzonych przez CM UJ
o student CM UJ (w ramach zajęć dydaktycznych lub na podstawie zezwolenia
dziekana na czas ograniczony)
2. Usługi Sieci CM UJ wykorzystywane mogą być jedynie do działalności naukowej,
dydaktycznej i administracyjnej.
3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Sieci CM UJ do celów komercyjnych bez
pisemnej zgody władz Collegium Medicum UJ.
4. Zabronione jest wykonywanie czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Sieci
CM UJ takich, jak rozłączanie okablowania, wyłączanie, wymiana lub rekonfiguracja
urządzeń sieciowych.
5. Administrator Sieci CM UJ ma prawo zablokować dostęp do Sieci CM UJ
użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
§5
1. Administrator Sieci CM UJ odpowiedzialny jest za techniczną stronę serwisu WWW
Collegium Medicum UJ.
2. Merytoryczna zawartość serwisu WWW Collegium Medicum UJ podlega redaktorowi
wyznaczonemu przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.
3. Redaktor serwisu WWW Collegium Medicum UJ ma prawo określić zakres
informacji, która musi zostać umieszczona w serwisach WWW prowadzonych przez
jednostki CM UJ.
4. Za zawartość serwisów WWW prowadzonych przez jednostki CM UJ odpowiadają
kierownicy tych jednostek.

§6
1. Konto pocztowe w Sieci CM UJ mogą uzyskać tylko użytkownicy tejże sieci określeni
w §4 ust. 1.
2. Szczegółowe zasady przydzielania kont pocztowych określa odrębne postanowienie.
3. Administrator ma prawo limitowania wielkości zasobów udostępnianych
użytkownikom oraz ograniczenia dostępu do poszczególnych usług sieciowych.
IV. Bezpieczeństwo Sieci Komputerowej CM UJ
§7
1. Prawo użytkowania Sieci CM UJ nie może być odstępowane.
2. Wszelkie hasła dostępu do wspólnych zasobów Sieci CM UJ, przekazane
użytkownikowi, nie mogą być udostępniane osobom nie mającym prawa
wykorzystania tychże zasobów.
3. Personel obsługujący sieć zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej.
4. Użytkownik nie ma prawa do:
o podejmowania prób dostępu do kont innych użytkowników,
o uruchamiania oprogramowania deszyfrującego hasła dostępu,
o prowadzenia działań mających na celu podsłuchiwanie lub przechwytywanie
danych transmitowanych w Sieci CM UJ,
o uruchamiania oprogramowania mogącego zakłócić pracę Sieci CM UJ lub
mogącego naruszyć bezpieczeństwo tejże Sieci.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego konta w Sieci oraz do
oszczędnego gospodarowania jej zasobami.
6. Administrator ma prawo zablokować konta pocztowe, jeżeli próba deszyfracji hasła
wykaże brak dostatecznego zabezpieczenia konta.
7. W zakresie użytkowania Sieci CM UJ, użytkownik zobowiązany jest podporządkować
się bieżącym zaleceniom administratora sieci.
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