REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I UŻYTKOWANIA KONT GRAMMARLY
W RAMACH „INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania i użytkowania kont w aplikacji
internetowej Grammarly, która służy do korekty gramatycznej, ortograficznej
i interpunkcyjnej tekstów w języku angielskim.
2. Zakup konta Grammarly jest sfinansowany w ramach programu pn.: „Inicjatywa
Doskonałości Badawczej”, zwanego dalej Inicjatywą, ze środków pozyskanych w związku
z udziałem Uniwersytetu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
i otrzymaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2% zwiększenia subwencji na
okres 2020-2025.
3. Korzystanie z aplikacji umożliwi pracownikom, doktorantom oraz studentom Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach doskonalenie umiejętności językowych, będzie skutecznie
wspierać w bieżącej komunikacji oraz w pisaniu tekstów naukowych w języku angielskim.
Wspieranie warunków rozwoju społeczności akademickiej wpisuje się w cele Inicjatywy.
§2
Zasady udostępniania i użytkowania konta
4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie konta Grammarly, zwanego dalej Kontem, jest
złożenie wypełnionego Wniosku rejestracyjnego, dostępnego w formie formularza online na
stronie internetowej poświęconej Inicjatywie, tj. www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.
5. Przydzielanie Kont odbywa się w kilku turach, w ramach odrębnych programów lub
konkursów skierowaniach do pracowników, doktorantów lub studentów Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach w ramach „Inicjatywy Doskonałości Badawczej”.
6. Terminy rejestracji wniosków o przyznanie Konta oraz rodzaj grupy docelowej są ogłaszane
na stronie internetowej Inicjatywy.
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7. Oceny wniosków dokonuje Zespół utworzony przy Zespole Wdrażającym Inicjatywę.
Wnioski zostają poddane ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
8. Decyzje o przyznaniu Kont wraz z informacją o terminie ich aktywności przekazywane są
wnioskodawcom drogą mailową w terminie do 30 dni od dnia złożenia Wniosku.
9. Użytkowanie Konta jest bezpłatne.
10. Jeden użytkownik może być posiadaczem maksymalnie jednego Konta.
11. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Konta wyłącznie w celach naukowych,
edukacyjnych oraz komunikacyjnych.
12. W przypadku stwierdzenia braku aktywności na Koncie powyżej 3 miesięcy, podejmuje się
decyzję o dezaktywowaniu Konta, o czym użytkownik zostaje poinformowany drogą
mailową.

§3
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym informuje się na stronie poświęconej
Inicjatywie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Rektor.
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