INSTRUKCJA KORZYSTANIA
Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

1.

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego (zwany dalej BIP UŁ) jest elektroniczną platformą informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), ustawą z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570
ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz. 68).

2.

BIP jest dostępny pod adresem:

3.

Treści zamieszczone w BIP podzielone są wg następującego podziału tematycznego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.bip.uni.lodz.pl

Aktualności
O uniwersytecie
Akty prawne
Studia
Szkoły doktorskie
Stopnie naukowe
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Inne

4.

Po kliknięciu na wybraną kategorię poniżej rozwijają się nazwy zakładek wchodzących w skład danej kategorii tematycznej. Wybór zakładki poprzez kliknięcie myszką w jej nazwę spowoduje wyświetlenie zawartości
tej zakładki. W przypadku bardziej obszernych treściowo zakładek, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w podzakładkach znajdujących się w panelu bocznym po prawej stronie. Informacja publiczna może
posiadać w swej treści pliki do pobrania m.in. w formacie .doc, .pdf lub linki odsyłające na inne strony www.

5.

Przeszukiwanie treści BIP odbywa się przy pomocy mechanizmu wyszukiwania udostępnionego w górnej prawej części strony. Po wpisaniu żądanej frazy konieczne jest naciśnięcie ikony lupki.

6.

Uniwersytet Łódzki udostępnia na wniosek informacje, które nie zostały opublikowane w BIP UŁ, a stanowią
informację publiczną w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzór wniosku dostępny jest w kategorii Inne, w zakładce Ochrona danych, w panelu bocznym po prawej stronie.

7.

Dane redaktorów BIP UŁ dostępne są w kategorii Inne, w zakładce Redakcja BIP.

8.

Dane o modyfikacji poszczególnych informacji, w tym: dacie ostatniej modyfikacji i nazwisku redaktora, który
jej dokonał dostępne są w poszczególnych zakładkach (tzw. rejestr zmian treści BIP).

