
 

Zarządzenie nr 90 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 13 października 2020 roku 

 

w sprawie określenia zasad korzystania z konta uczelnianego na platformie Microsoft 365   

przez doktorantów, studentów i uczestników studiów podyplomowych                                   

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku określam 

następujące zasady korzystania z konta uczelnianego na platformie Microsoft 365 przez 

doktorantów, studentów i uczestników studiów podyplomowych Uniwersytetu                                 

w Białymstoku 

 

§ 1 

Użyte w niniejszym zarządzeniu wyrażenia oznaczają: 

1) administrator platformy Microsoft 365 – pracownika Działu Sieci Komputerowych, 

któremu powierzono obsługę systemu informatycznego uczelni w zakresie 

funkcjonowania platformy Microsoft 365, 

2) doktorant – uczestnika studiów doktoranckich; doktoranta szkoły doktorskiej,  

3) konto uczelniane – konto użytkownika znajdujące się na platformie Microsoft 365, 

4) platforma Microsoft 365 – zbiór aplikacji i zasobów znajdujących się w chmurze 

Microsoft, udostępnionych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu                                        

w Białymstoku, 

5) student – studenta studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich i uczestnika studiów podyplomowych, 

6) uczelnia, UwB – Uniwersytet w Białymstoku. 

 

§ 2 

1. Zarządzenie określa zasady korzystania z konta uczelnianego UwB na platformie 

Microsoft 365. Posiadanie konta uczelnianego umożliwia korzystanie z usług na 

platformie Microsoft 365, w tym z poczty elektronicznej.  

2. Konta uczelniane w domenie student.uwb.edu.pl są własnością UwB. 

3. Podczas korzystania z konta uczelnianego należy przestrzegać postanowień niniejszego 

Zarządzenia oraz obowiązującej w UwB polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Standardowa pojemność konta uczelnianego określana jest przez administratora 

platformy Microsoft 365. 

 

§ 3 

1. Doktorant/student, po nabyciu statusu odpowiednio doktoranta lub studenta UwB, 

otrzymuje konto uczelniane w domenie student.uwb.edu.pl. 

2. Doktorant/student ma obowiązek korzystania z przyznanych kont uczelnianych, w tym 

skrzynek pocztowych w celu prowadzenia korespondencji związanej z kształceniem                        

w UwB. 

3. Doktorant/ student zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się z zawartością 

konta uczelnianego.  

4. Za wykorzystanie konta uczelnianego, w tym za treść wysyłanych wiadomości lub 

zamieszczanych danych, odpowiedzialność ponosi użytkownik konta. 

5. Konto uczelniane studenta służy wyłącznie do prowadzenia korespondencji i wymiany 

danych związanych z kształceniem w UwB. 



 

6. Konto uczelniane doktoranta służy wyłącznie do korespondencji i wymiany danych 

związanych z kształceniem doktoranta oraz prowadzoną przez niego w UwB 

działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną. 

7. Zabrania się: 

1) przekazywania hasła do konta uczelnianego lub udostępniania konta osobom 

trzecim, 

2) przenoszenia korespondencji służbowej na konta pocztowe utrzymywane poza 

uczelnią; dotyczy to także automatycznego przekazywania wiadomości (‘forward’) 

na takie konta. 

3) wykorzystywania konta uczelnianego: 

a) do celów innych niż określone w ust. 5 i 6, 

b) w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub ogólnie 

przyjęte normy społeczne albo w sposób nielicujący z godnością                                  

i wizerunkiem akademickiej uczelni publicznej lub mogący spowodować 

szkodę dla UwB. 

 

§ 4 

1. Doktorant/student otrzymuje konto uczelniane na platformie Microsoft 365 o adresie: 

(łacińska pierwsza litera imienia)(łacińska pierwsza litera nazwiska)(numer 

albumu)@student.uwb.edu.pl. Jest ono tworzone automatycznie po rejestracji 

doktoranta/studenta w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta. 

2. Konto uczelniane, o którym mowa w ust. 1, jest zakładane automatycznie po nabyciu 

praw doktoranta/studenta i rejestracji w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta. 

3. Konto uczelniane i jego zawartość jest usuwane automatycznie po utracie statusu 

doktoranta/studenta. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                   Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


