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UNIVERSITATEA,,$TEFAN CEL MARE'' DIN SUCEAVA

DEPARTAMENTUL DE INVATA TANT LA DISTANTA $I EDUCATIE coNTTNuA

GHID DE NORME ETICE DE FOLOSIRE A RESURSELOR IT

Ghidul urmireqte stabilirea regulilor de conduiti in vederea exploatlrii in bune

condilii a resurselor IT (site, platforml e-learning, e-mail etc.) in beneficiul utilizatorilor

(studen{i Ia ID, cadre didactice qi secretariat).

1.

NORME

Aplicarea Codului de Eticd Universitard a Universitdtii ,,$tefan cel Mare" din Suceava

a in ceea ce priveqte orice fel de activitate pentru inv6{6mdntul la distan!6 sunt

obligatorii. Codul se gdseqte pe www.usv.ro sec{iunea Calitate.

Materialele in format electronic ale Departamentului ID (site, platformd e-learning,

bibliotecd virtuald etc.) sunt destinate informdrii studen{ilor inscriqi la programele de

invdtdmAnt la distanld.

Resursele IT specifice programelor cu ID, platforma e-learning, emailul qi biblioteca

virtuald sunt accesibile studen{ilor care sunt inmatricula{i la invdtdmdntul la dist4n{d,

cu precizarea cd aceqtia trebuie sa-gi fi pldtit taxele de qcolarizare pentru aceastd formd

de invdtdmdnt Ia termenele stabilite de cdtre Senatul Universitdlii) sau de Consiliile

Academice ale facultdlilor.

ConJinutul materialelor /cursurilor in tehnologie ID distribuite in format electronic,

sunt proprietatea Universitdlii ,,$tefan cel Mare" din Suceava. Distribuirea acestora

este posibild numai cu acordul scris al autorului. Redistribuirea materialelor frrd

acordul autorului se considerd infracJiune prin incdlcarea drepturilor de autor

(copyright) gi se pedepseqte conform legii.

Dreptul la libera exprimare este permis at6t timp cdt aceasta nu violeazd drepturile

fundamentale ale altor persoane, drepturi recunoscute de Constitutia RomAniei qi Carta

UniversitarS. Sunt incurajate dezbaterile de idei qi disculiile pe platforma e-Leaming,

at6t timp cdt fiecare persoand respectd partenerii de dialog evitdnd injuriile sau alte

forme de atac la persoand.
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6. Fiecare student inscris la programele de studii ID este singur responsabil pentru

actiunile sale. Universitatea ,,$tefan cel Mare" din Suceava nu poate fi trasd la

rdspundere pentru acliunile studenlilor ce incalcd legea sau Regulamentele

universitare. Universitatea va face demersurile necesare pentru inl5turarea

prejudiciilor create, in cel mai scurt timp.

Studentii au dreptul sd acceseze resursele in format electronic pe platforma e-

Iearning de pe site-ul (http://www.platforma.id.usv.ro).

Adresele de e-mail ale cadrelor didactice (coordonatori de disciplinS, tutori) sunt

frcute publice prin intermediul site-ului. Este interzisd utilizarea lor in alt scop decdt

cel de comunicare asupra procesului didactic.

Fiecare persoand va manifesta respect fa\d, de ceilalli membri ai comunitdlii

academice, cursanti sau profesori, av6nd o comportare civilizatd qi respectdnd normele

colectivitSlii din care face parte.
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