SEZNANJENOST S TEM PRAVILNIKOM JE POGOJ ZADELO V GIKL-U

PRAVILNIK DELA V GIKL-U

Namen GIKL-a
Geografski informacijski in kartografski laboratorij (GIKL) je namenjen zaposlenim in
študentom na Oddelku za geografijo ter uradnim gostom Oddelka. Vsi ostali uporabniki
morajo imeti dovoljenje kartografa ali vodje GIKL-a.
V času pouka in izvajanja izpitov v tem prostoru, delo v GIKL-u ni mogoče.

Vedenje v GIKL-u
Samostojno delo naj poteka na način, ki ni moteč za druge uporabnike GIKL-a.
Telefonski in drugi pogovori naj se opravijo izven GIKL-a.
V kolikor v GIKL prinašate stole ali jih prestavljate, jih po končani uporabi vrnite na
svoje mesto.

Pravila uporabe podatkov v GIKL-u
Podatki, ki so dostopni na računalnikih v GIKL-u, so pridobljeni izključno za pedagoško
in raziskovalno delo. Pri vsaki objavi je potrebno citirati vir podatkov. Kopiranje in
uporaba za drugačne namene ni dovoljena. V kolikor boste ravnali drugače, prevzemate
odgovornost za škodo, ki bi nastala imetnikom avtorskih pravic oziroma izdelovalcu
podatkovne baze.
Podatki se nahajajo na strežniku Oddelka za geografijo v mapi gikl. Uporabniško ime in
geslo dobite pri kartografu.

Tehnična pravila uporabe opreme v GIKl-u
Uporaba računalnikov je dovoljena izključno za študijske namene.
Z vsemi napravami v GIKL-u se ravna v skladu z načeli dobrega gospodarja.
Prepovedano je spreminjanje nastavitev računalnika in nameščanje novih programov ali
posodabljanje starih. Svoje predloge izrazite kartografu.

Podatke shranjujte izključno v mapo 00_STUDENTI, v kateri si ustvarite svojo podmapo.
Ta naj vsebuje vaše ime in priimek. Datoteke, ki ne bodo pravilno shranjene bodo
izbrisane.
Premikanje računalniške opreme (računalnikov in monitorjev) je prepovedano.
Ostalo
O morebitnih nejasnostih v zvezi s pravilnikom in uporabo GIKL-a se pogovorite s
kartografom ali vodjo GIKL-a.
Vsako izjemo, ki ni v skladu s pravilnikom mora odobriti kartograf ali vodja GIKL-a.
Neupoštevanje pravil se kaznuje s prepovedjo dela v GIKL-u.
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