
Uchwala nr 1736
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczei

U n iw ersyle c kie go C e nlr um O b I icze n iow ego

Na podstawie art. 86c ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wy2szym (t. j. Dz. tJ ' z 2012 r., poz' 572 z p62n' zm') i $ 2 ust' 3

Regulaminu korzystania z ii1rottrrktrry badawczej [Jniwersytetu w Bialymstoku'

staiowi4cego Zal4cznik do Uchwaly nr 1703 Senatu Uniwersl'tetu

w Bialymstku z dnia 25 marca 2015 r. Senat Uniwersytetu w Biatymstoku

uchwala, co nastgPuJe:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialyrnstoku uchwala Regulamin korzystania

z infrastruktury badawczej Uniwersyteckiego centrum obliczeniowego,

stanowi4cy Zal4cznlk do niniej szej Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Przewotlt(czqcy
Sanal u lJ n iwersytet il1y B ialymstok u

Prof. dr hab. Leonurd Etel



ZalTczntk
do Uchwaly nr 1736

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 maia20l5 t.

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego Uniwersytetu w Bialymstoku

s1
Slowniczek

U21te w Regulaminie okreSlenia oznaczaj4'.
l)
2)

Centrum Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe Uniwersytetu w Bialymstoku,
grant obliczeniowy/grant projekt lub inr.re przedsigwzigcie, kt6rego wykonanie
wymaga wykorzystania infiastruktury badawczej Centrum,
infrastruktura badawcza - inliastruktura badawcza Uniwerslteckiego Centrum
Obliczeniowego,
pracownik Uczelni - osoba pozostaj4ca w stosunku pracy z Uniwersl'tetem,
Regulamin - niniej szy Regulamtn,
Uniwersytet/Uczelnia - Uniwersytet w Bialymstoku,
u2ytkownik Centrum/uZytkownik - osoba, kt6rej przyznano dostgp do infrastruktury
badawczej,
zasoby infrastruktury informatycznej - zasoby konieczne do realizacji projekt6w
obliczeniowych, takie jak: czas procesora, przestrzeh w pamigci dyskowej, pamigd

RAM, oprogramowanie, koprocesory itd.

1\

4)

6)
7)

8)

$2
Postanorvienia o916lne

Regulamin okreSla:
l) zasady udzielania dostgpu do infrastruktury badawczej pracownikom Uczelni,
2) zasady udzielania dostgpu do infrastruktury badawczej podmiotom zewnQftznym,
3) zasady ewidencji wykorzystania infrastruktury i sprawozdawania efekt6w jej

wykorzystania,
4) zasady korzystania z infrastruktury badawczej przez u21tkownik6w.

s3
Zasady udzielania dostgpu do infrastruktury badawczej pracownikom Uczelni

1. Infrastruktura badawcza udostgpniana .iest bezplatnie na potrzeby badari naukowych
i dzialalnoSci dydaktycznej Uczelni.

2. Na potrzeby konkretnych projekt6w badawczych infiastruktura badawcza udostgpniana
jest w postaci grant6w obliczeniowych wedlug nastgpuj4cych zasad:

l) pracownik Uczelni sklada do Dyrektora Centrum wniosek o ustanowienie grantu

obliczeniowego. Wniosek powinien zawierat:
a) merytoryczny opis proponowanych badan,

b) okedlenie, jakie zasoby infiastruktury badawczej Centrum, w jakim wymiarze,
i najaki okres, bgd4 potrzebne do realizacji projektu,

c) listg uykonawc6w projektu;



5.

6.

2) jezeliwafioSi merytoryczna wniosku nie budzi zaslrzezef', a wnioskowane zasoby s4

dostgpne, Dyrektor Centrum przyznaje grant obliczeniowy zgodnie z wnioskiem,

3) w przypadku wniosku wymagaj4cego duZych zasob6w Dyrektor mole ogtaniczyt
przyznanie zasob6w zgodnie z mozliwoSciami technicznymi i ograniczeniami

wynikaj4cymi z potrzeb imrych grant6w i projekt6w realizowanych w Centrum,

4) w przypadku w4tpliwoSci co do waftoSci merytorycznej wniosku lub adekwatno6ci

wnioskowanych zasob6w do wartodci merltorycznej wniosku Dyrektor Centrum

moZe powola6 zewngtrznych recenzent6w do oceny wniosku,
5) w przypadku uzyskania negatywnych recenzj i co do wartoSci merltorycznej wniosku

lub adekwatnoSci proponowanego uZycia zasob6w Dyrektor Centrum moZe odm6wi6

udzielenia grantu lub przyzna6 granr z ograniczonym dostqpem do zasob6w,

6) Dyrektor Centrum moze r6wniez odm6wi6 przyznania granttw sytuacji, gdy wniosek

wymaga zasob6w przekraczaj4cych moZliwoSci techniczne Centrum.

3. Po przyznaniu grantu pracownik sklada.i4cy wniosek zostaje kierownikiem grantu i jest

odpowiedzialny za jego prawidlow4 realizacjq przez wymienionych we wniosku

uykonawc6w.
4. Wykonawcy grantu przyznane jest konto w systemie informatycznym Centrum i prawo

dostgpu do zasob6w zgodnie z decy4q Dyrektora Centrum.

Kierownik grantu ma prawo wnioskowai o zmiany w skiadzie wykonawc6w grantu.

Dostgp do zasob6w Centrum majq jedynie wykonawcy grant6w obliczeniowych.

s4
Zasady udzielania dostgpu do infrastruktury podmiotom zewngtrznym

1. W przlpadku realizacji wsp6lnych projekt6w badawczych lub rozwojowych

z insiytucjami zewngtrznymi wykonawcy projektu niebgd4cy pracownikami Uczelni

mog4 byc uZl,tkownikami centrum na takich samych zasadach jak pracownicy uczelni
z zastzezenrem, ze:

l) kierownikiem grantu moze byi tylko pracownik Uczelni,
2) kierownik grantu odpowiada wobcc \lczelni za dzialania wykonawc6w projektu

2.

2.

1.

niebgd4cych pracownikami Uczelni.
Podmioty zewngtrzne mog4 korzysta6 z infrastruktury badawczej na podstawie odrgbnych

um6w i porozumieri z Uczelniq.

$s
Zasady ewidencji wykorzystania infrastruktury i sprawozdawania efekt6w jej

wykorzystania

Ewidencja wykorzystania infrastruktury badawczej jest prowadzona automatycznie przez

systemy informatYczne Centrum.
W przypadku, gdy uz1'tkownik jest wykonawc4 w wigcej niZ jednym grurcie, pruy

uruihamianiu zadari obliczeniowych powinien okreSlai, do kt6rego grantu przypisanejest

dane zadanie.
3. Kierownik grantu przeclklada Dylektorowi Centrum Inerytoryczne sprawozdanie

z uykorzystania inliastruktury badawczcj Ccntrum w terminie 30 dni od:

l) zakoriczenia projektu,
2) co roku, jeZeli projekt obejrnuje okres dluZszy niZ l2 miesigcy'

4. Osoby korzystajqce z infrastruktury badawczej Centrum zobowi4zane s4 do

zamieszczenia w publikacji informacji wskazuj4cych, ze praca powstala

z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Centrum wedlug wzoru: ,,Obliczenia
wykonano przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej Uniwersyteckiego Cenlrym

Obliczeniowego Uniwersytetu w Bialymstoku" lub odpowiednio w jqzyku publikacji'



l.

s6
Zasady korzystania z infrastruktury badawczej

Kazdy uzy.tkownik moZe posiadai najwyZej jedno konto na kaZdym z komputer6w
Centrum. U2ytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za
po6rednictwem przyznanego mu konta i za zapewnienie bezpie czefstwa przyznanego mu
konta i dostgpu.
W przypadku stwierdzenia wykorzystania konla przez inne osoby uzl'tkownik
zobowiqzany jest do natychmiastowego powiadomienia Centrum.
W przypadku zakofczenia udzialu uZytkownika w rcalizacii grantu kierownik
zobowi4zany jest do natychmiastowego powiadomienia Centrum.
UZl.tkownik zobowi4zany jest do racjonalnego wykorzystywania zasob6w Centrum
w ramach przyznanego limitu. W szczeg6lnodci dotyczy to zajmowanego miejsca na

dysku, pamigci operacyjnej, wykorzystywanego czasu procesora oraz przechowywania
wietu kopii tych samych danych.
NaduZycia komputerowe w rozumieniu Cenfum, \.v tym:
1) uzycie lub pr6ba uZycia zasob6w infbrmatycznych Centrum bez upowaznienia lub

w innym celu niZ to okreSlono podczas przyznawania konta,
2) naruszenie albo pr6ba naruszenitt integralnoSci lub bezpieczeristwa systemu Centrum

lub innego systemu komputerowego,
3) przegl4danie, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie

naleZ4cych do innego uZytkownika bezjego upowaZnienta,
4) poslugiwanie sig falszywymi informacjarni w celu uzyskania dostgpu do

Centrum-
5) Swiadome dz\alan\e powoduj4ce lub majqce na celu zakl6cenie sprawnoSci

l'unkcj onowania systemu Centrum,
6) celowe utrudnianie pracy innym uZytkownikom lub obsludze systemu Centrum,
7) naruszanie zasad licencyjnych dotyczqcych oprogramowania zainstalowanego

w Centrum,
skutkujq natychmiastowym zablokowaniem dostgpu do wszystkich zasob6w

komputerourych Centrum. Ostateczn4 decyzjg o zablokowaniu dostgpu podejmuje

Dyrektor Centrum.

4.

3.

5.

danych

zasob6w


