
Zarzqdzenie nr l7
Rektora Uniwersytetu w Bia$mstoku

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie gromadzeniu, przechowywania i udostgpniania wersji elektronicznej

rozpraw ioktorskich dopuszczonych do pubticznej obrony na Uniwersylecie w Bialymstoku

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 t. Prawo o szkolnictwie

wyzszym (rj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p62n. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r'

o prcwie aulorskim i prawach pol+rewnych (ti. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z p62n'zm')

w celu uregulowania zasad gromadzenia, przechowywania i udostqpniania wersji

elektronicznej rozpraw doktorskich bronionych w Uniwersytecie w Bialymstoku, zarzqdza sig

co nastEpuje:

$r
Biblioteka Uniwersytecka, w ramach Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku, gromadzi

przechowuje i udostQpnia rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony na

Uniwersytecie w Bialymstoku w wersji elektronicznej.

$2
l. Rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony na Uniwersytecie w Bialymstoku

gromadzone s4 przechowywane iudostEpniane w wersji elektronicznej przez Bibliotekg

Uniwersyteck4 w zakresie wynikajEcym z obowi4zuj4cych przepis6w prawa'

2. W celu wykonania postanowiefi niniejszego Zarzqdzenia autor dostarcza Dziekanowi:

rozprawe doktorskq. streszczenie, opis rozprawy - w wersji elektronicznej - oraz

oSwiadczenie o udzieleniu nieodplatnej licencji niewylqcznej do korzystania z rozprary,
o kt6rym mowa w $ 3 - w wersj i papierowej. wz6r opisu rozprawy doktorskiej stanowi

Zal4cznik nr I do niniejszego Zarz4dzenia.

3. Egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej powinien by' przekazany

w formacie PDF lub edytorach tekstu, umoZliwiajqcych prost4 zmianq pliku na PDF

i dostarczony na trwalym noSniku informacji (CD, DVD itp.). Rozprawa powinna byd

przekazana w jednym pliku.
4. bokumentacja o ktorej mowa w vsI.2 przpkazywana jest do Biblioteki Uniwersyteckiej

przez Dziekana. Biblioteka Uniwersytecka pisemnie potwierdza dostarczente

dokumentacji. Wzor potwierdzenia stanowi Zal4cznik nr 2 do niniejszego Zarz4dzenia.

5. Rozprawy doktorskie w wersji elektronicznej przechowywane s4 przez Uniwersytet

w Bialymstoku w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych tw6rcy'

$3
l. Autor udziela Uniwersytetowi w Bialymstoku, w formie pisemnej, nieodplatnej licencji

niewyl4cznej na umieszczenie rozprawy w wersji elektronicznej w Repozy4orium

Uniwersytetu w Bialymstoku oraz jej zwielokrotnianie i udostgpnianie w formie

elektronicznej w zakresie koniecznym do weryfikacji autorstwa tej rozprawy i ochrony

przed przywlaszczeniem jej autorstwa.
2. Autor moze udzieli6 Uniwersytetowi w Bialymstoku, w formie pisemnej, nieodplatnej

licencji niewyl4cznej do korzystania z rozpraw bez ograniczeri czasowych

i terytorialnych na nastEpuj4cych polach eksploatacji:

- w zakresie zwielokrotniania utworu w wersji elektronicznej.



- w zakesie udostgpniania wersji elektronicznej rozprawy w Repozytonum

Uniwersytetu w Bialymstoku osobom uprawnionym do korzystania z jej zasob6w,

- w zakresie publicznego udostgpniania rozprawy w taki spos6b, aby kazdy m6gl miei
do niej dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Autor moZe ograniczyc zakres korzystania z pracy na polach eksploatacji okreslonych

w ust. 2.

4. Wzor oswiadczenia o udzieleniu licencji stanowi Zalqcznik nr 3 do niniejszego

Zarz4dzenia.

$4
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 1 puldziemika2ll3 r.



Zal4cmik nr I

do Zarz4dzenia w l'7
Rektora UwB
z dnia l6 maja 2013 r.

Opis rozprawy doktorskiej

*Polska Klasyfikacja Tematyczna

Imig i nazwisko autora pracy

Imip i nazwisko promotora Pracy

Wydzial/Instltut

Data obrony

Dziedzina wg klasyfrkacj i PKT*

Tytul pracy w jgz. polskim

Tltul pracy w jpz. angielskim

JEzyk pracy

Slowa kluczowe w jgz. polskim
(max 5)
Slowa kluczowe w jEz. angielskim
(max 5)
Streszczenie pracy w jgz. polskim
(max 1400 znak6w)
Streszczenie pracy w jEz.

angielskim (max 1400 znak6w)
Opis fizyczny (liczba stron, tab.,
wykr., bibliogr.)



Zalqcznik nr 2
do Zarz4dzenia nr 17

Rektora UwB
z dnia 16 majz20l] r.

Bialystok, dnia

Biblioteka Uniwersytecka potwierdza przekazanie"

1) egzemplNza rozpralvy doktorskiej, streszczenia, opisu rozprawy (w wersji elektronicznej)

(temat rozpraw dokrors kiej)

Pani/Pana.........

2) oSwiadczenia o udzieleniu nieodplatnej licencji niewyl4cmej do korzystania z rozprary
(w wersji papierowej), zloinnego zgodnie z \4ymogami Zarz4dzenia nr 17 Rektora UwB

z dnia 16 maja 2013 r.

(pieczqtka i podpis osoby przyjmujqcej dokumentacjq)



Zalqcznik nr 3

do ZarzEcl'zenia nr 17

Rektora UwB
z dnia l6 maja 2013 r.

lmiE i nazwisko autora rozprawy

Tytul/stopiefi naukowy, imiE i nazwisko promotora rozprawy... . . .........

Jednostka

doklorski

organizacyjna UwB (wydzial, instytut), w kt6rej przeprowadzono przew6d

Tytul rozprawy......

OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, i2 udzielam Uniwersytetowi w Bialymstoku, nieodplatnej

licencji niewyl4cznej na umieszczenie i przechowywanie wskazanej wy28 rozprawy,

w wersj i elektroniczne.i, w Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku. oraz jej

zwielokrotnianie i udostgpnianie w formie elektronicznej w zakresie koniecznym do

weryfikacji autorstwa tej rozprawy i ochrony przed przywlaszczeniem jej autorstwa.

Ponadto udzielam Uniwersytetowi w Bialymstoku, nieodplatnej licencii niewylqcznej

do korzystania z rozprary bez ograniczefr czasowych i terl.torialnych na nastQpujqcych

polach eksploatacji:

- zwielokrotnianie utworu w formie elektronicznej, *)

- udostEpnianie wersji elektronicznej rozprawy w Repozytorium Uniwersytetu

w Bialymstoku osobom uprawnionym do korzystania z jej zasob6w, *)

- publiczne udostgpnianie rozprary w taki spos6b, aby kazdy m6gl mie6 do niej dostqp

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. *)

Bialystok . 20. .. r.

*) niepotrzebne skre(li6

podpis aut0ra


