Regulamin korzystania studentów Akademii Polonijnej

1.

Uczestnicy kursu uzyskują dostęp do Serwisu po otrzymaniu loginu i hasła w e-dziekanacie.

1.

Nauka w Serwisie jest spersonalizowana. Oznacza to, że proces nauki oraz monitorowanie postępów w
nauce są przypisane do jednej osoby, identyfikowanej przez system na podstawie unikalnej nazwy
Uczestnika kursu (identyfikatora). Z jednego konta użytkownika może korzystać tylko jeden Uczestnik
kursu.

2.

Uczestnik kursu w szczególności nie ma prawa do powielania, modyfikacji i rozpowszechniania, najmu,
dzierżawy, kompilacji, adaptacji, tłumaczenia materiałów Serwisu, ani samego Serwisu.

3.

Posiadanie konta w systemie powoduje przypisanie Uczestnikowi kursu określonej przestrzeni dyskowej
na serwerze i umożliwienie korzystania z wszystkich opcji dostępnych na danym poziomie
zaawansowania.

4.

Zalecaną formą nauki w Serwisie jest nauka z
internetowych:

5.

6.

7.

wykorzystaniem następujących przeglądarek

 Google Chrome
 Mozilla Firefox
Usunięcie konta użytkownika wraz z jego zawartością następuje, jeżeli:
a) Uczestnik kursu wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem
b) Uczestnik kursu wykorzystał czas przeznaczony na naukę w kalendarzu akademickim na dany rok
Korzystanie z usług Serwisu i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest
całkowicie dobrowolne. Uczestnik kursu, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza
że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) przez SuperMemo World w celu promocji
(marketingu) produktów i firm współpracujących oraz realizacji zamówionej usługi.
Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w
szczególności do:
a) działania w sposób nienaruszający praw innych Uczestników kursu,
b) niepodejmowania działań mających na celu utrudnienie lub uniemo żliwienie działania serwisu oraz
odczytanie haseł innych Uczestników kursu,
c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

13. Problemy
techniczne
należy
niezwłocznie
zgłaszać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
support@supermemo.pl..
14. Zaliczenia kursu dokonuje się na podstawie raportu „postępy w nauce”, wygenerowanego na koniec
kursu, które odpowiadają skali ocen tabeli :
LICZBA

LITERA

CYFRA

PROCENT

S ŁOWNIE

OPIS

Bardzo dobry
Excellent

Doskonała znajomość tematu. Wyniki znacznie
powyżej średniego standardu z niewielkimi błędami.
Wyjątkowe zaangażowanie naukowe.
Excellent knowledge of the subject. Results above
average standard with some minor errors.
Exceptional academic commitment.

Dobry plus
Very good

Doskonała
znajomość
tematu.
Średnie
zaangażowanie naukowe.
Excellent knowledge of the subject. Average
academic commitment.
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91-100%
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71-80%

61-70%

Dobry
Good

Dostateczny plus
Satisfactory

Dobra znajomość tematu. Praca generalnie solidna,
z kilkoma znaczącymi błędami.
Good knowledge of the subject. Sufficient academic
work with a number of significant errors.
Zadowalająca znajomość tematu. Praca do przyjęcia,
lecz ze znacznymi błędami i brakami..
Satisfactory knowledge of the subject. Acceptable

academic work with a number of significant errors.

10 - 11

D

Dostateczny
Pass

3

Wystarczająca znajomość tematu. Praca i wyniki
spełniają minimalne kryteria.
Pass able knowledge of the subject. Academic work
and results sustaining minimal criteria..

50-60%

9

E

2

49- -%

Niedostateczny
Fail

Brak wiedzy w danym zakresie. Konieczność
uzupełnienia wiedzy. Punkty będzie można przyznać
po uzupełnieniu braków.
The lack of knowledge in a given field. Points will be
granted after completing deficiencies.

