Regulament sală de informatică
Dispoziţii generale:
a) Echipamentul complet al sălii de informatică constituie proprietatea Facultăţii de
Ştiinţe şi Arte.
b) Destinaţia principală a sălii de informatică este suportul educaţiei. Utilizarea liberă a
calculatoarelor din sală este permisă numai în cazuri în care în sală nu se ţine curs.
c) Ora de program: zilnic între orele 8-22.
d) Utilizarea calculatoarelor pentru studenţii facultăţii este posibilă în conformitate cu
regulamentul prezent.
e) Studenţii care încalcă prezentul regulament, vor fi pedepsiţi în funcţie de gravitatea
infracţiunii (vezi subtitlul „Penalităţi”)
I. Calculatoarele rapide:
„Calculatoarele rapide” sunt acele calculatoare, care pot fi folosite numai în limită de timp.
Acestea sunt necesare pentru ca laboratorul de informatică să îndeplinească cererea
crescută de către numărul studenţilor.
a) Numărul calculatoarelor rapide: 2 buc (nr. 1 şi 10.)
b) Timpul de folosire este maxim 10 minute
c) Utilizatorul calculatorului rapid este obligat ca după 10 minute de folosire să predea
calculatorul utilizatorului următor.
II. Priorităţi
Activităţile din sala de informatică pot fi clasificate în mai multe categorii, pe baza
importanţei lor. Din cauza diferitelor activităţi simultane, este nevoie de ierarhizarea lor.
Când fiecare calculator din sala de informatică este utilizată, intră în vigoare sistemul de
prioritate de mai jos:
a) nivel I: activităţile care decurg în cadrul sau în interesul Asociaţiei Studenţilor. Acest
tip de activitate poate avea loc pe maxim 3 calculatoare.
b) nivel II: activităţile studenţilor care au ca scop programele Word, Excel, programe
GIS, mass-media şi alte materiale
c) nivel III: navigare pe internet în scopuri de studiu
d) nivelul IV: activităţi de divertisment, agrement în scopuri proprii
e) pentru calculatoarele rapide priorităţile nu sunt valabile, ele fiind utilizate în
scopuri cf. p. I.
III. Regulamente suplimentare
Preşedinţia Asociaţiei Studenţilor îşi rezervă dreptul de a modificarea regulamentului sălii
de informatică.
În sala de informatică este strict interzisă:
a) difuzarea de materiale pornografice;
b) instalarea de software fără permisiunea administratorului;
c) consumare de alimente;

d) deteriorarea calculatoarelor şi perifericelor, folosirea lor în alt scop decât cel
destinat;
e) utilizarea infrastructurii în scopuri comerciale;
IV. Penalizări:
Încălcarea reglementărilor de mai sus va fi sancţionată. implică. Amenzile, sancţiunile şi
penalităţile sunt în responsabilitatea preşedinţiei Asociaţiei Studenţilor.
Sancţiunile pentru infracţiunile săvârşite, vor fi proporţionale cu gravitatea lor.
Infracţiunile foarte grave, sau seriile de încălcări vor fi transmise conducerii Facultăţii de
Ştiinţe şi Arte.

