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Ghid etic de utilizare a platformei informatice eLis 
 

1. Studentii se obliga sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator si a parolei  

platformei informatice eLis, fiind interzisa transmiterea acestora catre alte persoane decât cele 

îndreptatite, prin calitatea lor de studenti UNT, sa le foloseasca. 

 

2. Studentii nu trebuie sa permita altor persoane sa foloseasca numele de utilizator si parola, 

deoarece cu ajutorul acestora poate fi influentata situatia scolara. Reclamatiile având ca obiect 

contestarea rezultatelor scolare în legatura cu posibile fraude privind intrarea neautorizata în 

sistem, nu vor fi luate în consideratie decât în urma unor investigatii, efectuate pe baza cererii 

scrise a celui prejudiciat. 

 

3. Nicio alta persoana din cadrul Universitatii (secretare, profesori, decani, prorectori, 

personal administrativ) nu are dreptul sa ceara, pentru niciun motiv, numele de utilizator si 

parola unui student. 

 

4. Daca din greseala datele personale ce permit intrarea în sistem sunt aflate de persoane 

neautorizate, situatia va fi adusa la cunostinta, de urgenta, Depaartamentului va trebui anuntat 

de urgenta Departamentul IT al universităţii la numerele de telefon disponibile pe pagina de 

Web. 

 

5. Pentru prevenirea oricarui acces neautorizat, se recomanda utilizatorilor sa pastreze în 

locuri protejate parolele si codurile de acces, evitând afisarea acestora la vedere. 

 

6. Se recomanda evitarea accesarii din locuri publice (de exemplu, Internet Cafe) a unor date 

protejate, deoarece asemenea contexte nu ofera suficienta protectie nici în privinta parolelor 

utilizate, nici în ceea ce priveste informatiile propriu-zise. 

 

7. Se interzice difuzarea cursurilor din biblioteca virtuala catre persoane care nu au calitatea 

de student UNT, deoarece acest lucru reprezinta o încalcare grava a proprietatii intelectuale pe 

care fiecare autor de curs o exercita asupra muncii sale. 

 

8. Pentru operarea în conditii de siguranta cu tehnologiile informatice, se recomanda fiecarui 

utilizator sa utilizeze pentru calculatorul personal programele antivirus. 

 

9. Universitatea asigura confidentialitatea datelor personale si a rezultatelor scolare ale 

studentilor, prin modalitatile de backup ale sistemului si prin securizarea transferului de date 

prin INTERNET, dar nu raspunde pentru folosirea materialelor în mod fraudulos si 

necorespunzator. 

 

10. Universitatea nu este raspunzatoare pentru neglijenta utilizatorilor platformei sau pentru 

fraudele produse prin „atacarea” sistemului cu complicitatea acestora. 

11. Orice student care are informatii despre persoane ce încearca alterarea datelor din sistem 

are obligatia sa anunte imediat Departamentul IT. 


