ZARZĄDZENIE NR 2/2008/2009

Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
z dnia 4 grudnia 2008 roku
w sprawie

posiadania konta w sieci AMU-NET

Pracownicy dydaktyczni Wydziału oraz doktoranci są zobowiązani do
posiadania konta w sieci AMU-NET.
Zarządzenie zawiera załącznik nr 1 z instrukcją postępowania oraz załącznik
nr 2 z wnioskiem o założenie konta w sieci AMU-NET.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Konto można założyć wypełniając wniosek dostępny w dziale Wnioski na stronie
Centrum Informatycznego. Wniosek, który jest aktualny na dzień 20 listopada 2008 r.
stanowi również załącznik nr 2 tego zarządzenia. Wniosek należy wysłać faksem na
nr wewnętrzny 2669 i następnego dnia od wysłania spróbować zalogować się na
stronie http://poczta.amu.edu.pl. Jeśli logowanie nie powiedzie się należy
kontaktować się z helpdesk Centrum Informatycznego pod wewnętrznym numerem
telefonu 2670.
Obcokrajowcy nie posiadający numeru ewidencyjnego PESEL w polu PESEL wpisują
sztuczny numer pesel, który mogą uzyskać od administratora danych osobowych w
USOS.
Administratorzy danych osobowych w USOS są zobowiązani zgłaszać się za
pośrednictwem poczty elektronicznej do koordynatora USOS, w celu uzyskania
sztucznego nr pesel z następującymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, data
urodzenia oraz płeć. Sztuczny numer pesel umożliwia wprowadzenie do bazy
pracowników w USOS obcokrajowców nie posiadających numerów PESEL.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Login

Centrum
Zarządzania Infrastrukturą
i Projektami Informatycznymi
ul. Umultowska 89A
61-614 Poznań
tel. 829-26-70

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nazwa konta, od 2 do 8 znaków)

Host*

|__|__|__|__|__|__|__|__|

SymOrg*

|__|__|__|

*wypełnia Centrum Informatyczne

Sieć komputerowa AMU-NET
Zwracam się z prośbą o przyznanie uprawnień do korzystania z zasobów sieci komputerowej UAM.
Nazwisko

tel. służb.
Hasło początkowe

Imię

tel. dom.
-patrz zasada 4

(minimum 8 znaków)

Wydział
Jednostka organizacyjna
Pracownik:

naukowy

doktorant

inny

PESEL:
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY KORZYSTANIU Z SIECI AMU-NET:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Właściciel konta, zwany dalej użytkownikiem, korzysta z zasobów hosta zgodnie z otrzymanymi limitami
i przedstawionymi niżej zasadami. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wykorzystywanie swojego konta.
Użytkownik może pracować z hostami sieci AMU-NET używając tylko własnego identyfikatora LOGIN,
z wyjątkiem identyfikatorów typu ANONYMOUS, jawnie przeznaczonych do wspólnego wykorzystywania lub
w przypadku określonym w pkt. 3.
W wyjątkowych wypadkach, można udostępnić swój identyfikator LOGIN osobie trzeciej po uprzednim
zawiadomieniu o tym fakcie Centrum Informatycznego, w formie pisemnej.
Po uzyskaniu identyfikatora LOGIN na dowolnym hoście użytkownik jest zobowiązany podczas pierwszej sesji do
zmiany hasła początkowego na własne, nietrywialne.
Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo całej sieci. Należy wykazać szczególną troskę o zachowanie tajemnicy
haseł dostępu do urządzeń. Odchodząc od terminala, do którego mogą mieć dostęp osoby trzecie, należy wykonać
komendę LOGOUT.
Konto ważne jest na dany rok kalendarzowy. Przedłużenia konta należy dokonać do 31 stycznia roku następnego.
Po tym terminie konto ulega blokadzie, zawartość minidysku/katalogu nieprzedłużonego konta ulega zniszczeniu
po upływie następnego miesiąca.
Niedozwolone jest instalowanie i wkorzystywanie oprogramowania lub danych bez odpowiedniej licencji.
Niedozwolone jest kopiowanie i rozpowszechnianie licencjonowanego oprogramowania udostępnianego przez sieć
AMU-NET.
Niedozwolone jest wykorzystywanie sieci do celów komercyjnych.

Użytkownik sieci komputerowej UAM jest świadomy, że za jakiekolwiek próby zakłócenia pracy zarówno całej sieci,
jak i poszczególnych jej użytkowników (np. poprzez łamanie haseł lub wtargnięcia na cudze zasoby) grożą mu sankcje
prawne. Po stwierdzeniu łamania zasad sprawę kierujemy do odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.
Oświadczam, że znane są mi zasady korzystania z sieci UAM i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania.
Poznań, dnia ..................................

Podpis użytkownika ..............................................................

