Zarządzenie nr 17
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej
rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.)
w celu uregulowania zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji
elektronicznej rozpraw doktorskich bronionych w Uniwersytecie w Białymstoku, zarządza się
co następuje:
§1
Biblioteka Uniwersytecka, w ramach Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, gromadzi
przechowuje i udostępnia rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony na
Uniwersytecie w Białymstoku w wersji elektronicznej.
§2
1. Rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku
gromadzone są, przechowywane i udostępniane w wersji elektronicznej przez Bibliotekę
Uniwersytecką w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2. W celu wykonania postanowień niniejszego Zarządzenia autor dostarcza Dziekanowi:
rozprawę doktorską, streszczenie, opis rozprawy – w wersji elektronicznej – oraz
oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z rozprawy,
o którym mowa w § 3 – w wersji papierowej. Wzór opisu rozprawy doktorskiej stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej powinien być przekazany
w formacie PDF lub edytorach tekstu, umożliwiających prostą zmianę pliku na PDF
i dostarczony na trwałym nośniku informacji (CD, DVD itp.). Rozprawa powinna być
przekazana w jednym pliku.
4. Dokumentacja o której mowa w ust. 2 przekazywana jest do Biblioteki Uniwersyteckiej
przez Dziekana. Biblioteka Uniwersytecka pisemnie potwierdza dostarczenie
dokumentacji. Wzór potwierdzenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
5. Rozprawy doktorskie w wersji elektronicznej przechowywane są przez Uniwersytet
w Białymstoku w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy.
§3
1. Autor udziela Uniwersytetowi w Białymstoku, w formie pisemnej, nieodpłatnej licencji
niewyłącznej na umieszczenie rozprawy w wersji elektronicznej w Repozytorium
Uniwersytetu w Białymstoku oraz jej zwielokrotnianie i udostępnianie w formie
elektronicznej w zakresie koniecznym do weryfikacji autorstwa tej rozprawy i ochrony
przed przywłaszczeniem jej autorstwa.
2. Autor może udzielić Uniwersytetowi w Białymstoku, w formie pisemnej, nieodpłatnej
licencji niewyłącznej do korzystania z rozprawy bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 w zakresie zwielokrotniania utworu w wersji elektronicznej,

 w zakresie udostępniania wersji elektronicznej rozprawy w Repozytorium
Uniwersytetu w Białymstoku osobom uprawnionym do korzystania z jej zasobów,
 w zakresie publicznego udostępniania rozprawy w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Autor może ograniczyć zakres korzystania z pracy na polach eksploatacji określonych
w ust. 2.
4. Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
Zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17
Rektora UwB
z dnia 16 maja 2013 r.

Opis rozprawy doktorskiej

Imię i nazwisko autora pracy
Imię i nazwisko promotora pracy
Wydział/Instytut
Data obrony
Dziedzina wg klasyfikacji PKT*
Tytuł pracy w jęz. polskim
Tytuł pracy w jęz. angielskim
Język pracy
Słowa kluczowe w jęz. polskim
(max 5)
Słowa kluczowe w jęz. angielskim
(max 5)
Streszczenie pracy w jęz. polskim
(max 1400 znaków)
Streszczenie pracy w jęz.
angielskim (max 1400 znaków)
Opis fizyczny (liczba stron, tab.,
wykr., bibliogr.)

*Polska Klasyfikacja Tematyczna

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 17
Rektora UwB
z dnia 16 maja 2013 r.

Białystok, dnia …….………………..

Biblioteka Uniwersytecka potwierdza przekazanie:
1) egzemplarza rozprawy doktorskiej, streszczenia, opisu rozprawy (w wersji elektronicznej)
…………………………………………………………………………………………………...
(temat rozprawy doktorskiej)

Pani/Pana………………………………………………………………………………………..
2) oświadczenia o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z rozprawy
(w wersji papierowej), złożonego zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 17 Rektora UwB
z dnia 16 maja 2013 r.

………………………………………………………..
(pieczątka i podpis osoby przyjmującej dokumentację)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 17
Rektora UwB
z dnia 16 maja 2013 r.

Imię i nazwisko autora rozprawy……………………………………………………………......
Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora rozprawy…………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Jednostka organizacyjna UwB (wydział, instytut), w której przeprowadzono przewód
doktorski …………………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Tytuł rozprawy…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż udzielam Uniwersytetowi w Białymstoku, nieodpłatnej
licencji niewyłącznej na umieszczenie i przechowywanie wskazanej wyżej rozprawy,
w wersji elektronicznej, w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, oraz jej
zwielokrotnianie i udostępnianie w formie elektronicznej w zakresie koniecznym do
weryfikacji autorstwa tej rozprawy i ochrony przed przywłaszczeniem jej autorstwa.
Ponadto udzielam Uniwersytetowi w Białymstoku, nieodpłatnej licencji niewyłącznej
do korzystania z rozprawy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących
polach eksploatacji:
 zwielokrotnianie utworu w formie elektronicznej, *)
 udostępnianie wersji elektronicznej rozprawy w Repozytorium
w Białymstoku osobom uprawnionym do korzystania z jej zasobów, *)

Uniwersytetu

 publiczne udostępnianie rozprawy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym. *)

Białystok ………………… 20… r.
*) niepotrzebne skreślić

………………………………………
podpis autora

