REGULAMIN KURSÓW E-LEARNINGOWYCH

prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z kursów e-learningowych realizowanych w ramach Projektu „Kadry dla
Gospodarki” (projekt nr POKL.04.01.01-00-371/10), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Kursy e-learningowe dostępne są na platformie Moodle UEP pod adresem http://kdg.moodle.ue.poznan.pl/,
która zapewnia dostęp do wybranego kursu w dowolnym miejscu i czasie. Czas trwania pełnego
trzymodułowego kursu to ok. 4,5 godziny.
3. Wykaz kursów e-learningowych będzie dostępny na stronie internetowej Projektu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w kursach
1. Uczestnikami kursów e-learningowych mogą byd studenci studiów dziennych I i II stopnia Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
2. Uczestnikiem Kursu jest osoba, która wypełni wszystkie dokumenty wskazane na stronie internetowej
Projektu
w zakładce „Wsparcie karier/wymagane dokumenty” oraz dostarczy wymagane formularze do Biura Projektu,
znajdującego się w pokoju 1413 (XIV piętro Collegium Altum, ul. Powstaoców Wielkopolskich 16 w Poznaniu)
3. Uczestnik ma obowiązek założyd „konto użytkownika”, przy pierwszej rejestracji, w sposób opisany pod
adresem internetowym, o których mowa w § 1.
4. Uczestnictwo w kursach e-learningowych jest bezpłatne. Uczestnik ponosi koszty połączeo internetowych
nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a platformą Moodle UEP.
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§ 3. Warunki techniczne kursów
1. W celu prawidłowego korzystania z kursu, użytkownik powinien dysponowad przeglądarką internetową
z wtyczką Adobe Flash Player.
2. Możliwe jest wielokrotne korzystanie z wybranego kursu-modułu.
3. Prezentowane Użytkownikowi materiały - teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy itp. oraz wybór i układ
prezentowanych treści są chronione prawem autorskim.
4. Uczestnik Kursu nie może sporządzad kopii udostępnionego materiału szkoleniowego.

§ 4. Sposób zaliczenia kursu
1. Uczestnik ma prawo uczestniczyd w dowolnej liczbie kursów e-learningowych.
2. Zaliczenie danego modułu określonego kursu odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie testu dostępnego
za pomocą konta użytkownika, o którym mowa w §2 ust. 3,
3. Za zaliczenie pełnego trzymodułowego kursu e-learningowego uczestnik otrzyma 6 punktów, które zwiększą
jego szanse na udział w innych działaniach Projektu. Szczegóły zawarte są w regulaminach innych działao
Projektu.
Przez zaliczenie pełnego kursu e-learningowego Organizator rozumie pozytywne zaliczenie post-testu po
trzecim module danego kursu.
4. Po zakooczeniu pełnego kursu e-learningowego, w rozumieniu opisanym w ust.3, uczestnik otrzyma
zaświadczenie ukooczenia kursu e-learningowego. Zaświadczenie będzie można odebrad w Biurze Projektu
Kadry dla Gospodarki. Ukooczenie kursu e-learningowego będzie zaznaczone w suplemencie do dyplomu.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
2. O sprawach dotyczących przestrzegania regulaminu rozstrzyga Kierownik Projektu „Kadry dla Gospodarki”.
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