ZARZĄDZENIE NR 35
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką
w Warszawie elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dopuszczonych do
publicznej obrony na Uniwersytecie Warszawskim
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
1. Tworzy się repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich
dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Warszawskim.
2. Prowadzenie repozytorium rozpraw doktorskich powierza się Dyrektorowi
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
§2
1. Niezwłocznie po dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do obrony, kierownik
jednostki organizacyjnej przekazuje do repozytorium elektroniczną wersję rozprawy
oraz jej streszczenia i recenzji, w sposób oraz w postaci określonej przez Dyrektora
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
2. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie określi wymagania co do
sposobu przekazywania rozpraw i ich formatu, a także sposobu ich archiwizacji
i dalszego przetwarzania w ramach wykonywania niniejszego zarządzenia, mając na
uwadze zapewnienie jak najszerszej swobody technicznej archiwizacji oraz
przetwarzania rozpraw, w tym ich pełnotekstowego przeszukiwania.
3. Doktorant jest zobowiązany do złożenia kierownikowi jednostki
organizacyjnej oświadczenia, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego
zarządzenia. Oświadczenie to dołączane jest do akt przewodu doktorskiego.
§3
1. Repozytorium ustanawia się miejscem złożenia elektronicznej wersji
rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią
w rozumieniu § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz.
1200).
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2. Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje
są publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników repozytorium na co najmniej 10
dni przed terminem obrony. Postanowienie to nie dotyczy rozprawy doktorskiej,
streszczeń oraz recenzji, których przedmiot jest objęty ochroną informacji
niejawnych, w zakresie wynikającym z ochrony tych informacji, zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
o której mowa w art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.).
3. Materiały przekazane do repozytorium są włączane do zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie oraz archiwizowane zgodnie z art. 28 pkt 2 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z poszanowaniem autorskich praw
osobistych autorów.
4. Po zakończeniu obrony elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej jest
udostępniana poprzez repozytorium w zakresie wynikającym z art. 28 pkt 3 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to jest do celów badawczych lub
poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali)
znajdujących się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Autor rozprawy może
udzielić licencji zezwalającej na udostępnianie rozprawy doktorskiej w szerszym
zakresie, korzystając z formularza określonego w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§4
1. Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,
są udostępniane poprzez repozytorium zgodnie z art. 28 pkt 3 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, po ich digitalizacji.
2. Wersje papierowe rozpraw doktorskich, o których mowa w ust. 1, są
udostępniane przez system biblioteczno-informatyczny Uniwersytetu Warszawskiego
zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
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Załącznik
do zarządzenia nr 35 Rektora UW z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie
gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego
elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na
Uniwersytecie Warszawskim

Warszawa, dnia …………… r.
………………………………….
imię i nazwisko autora rozprawy doktorskiej
………………………………….
imię i nazwisko promotora rozprawy doktorskiej
………………………………….
nazwa jednostki organizacyjnej
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
jako autor rozprawy doktorskiej
pt.:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
a) Mam świadomość, że zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia
22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, przyjęcie
mojej rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony oznacza
między innymi umożliwienie zainteresowanym zapoznanie się z nią,
a Uniwersytet Warszawski umożliwia zainteresowanym zapoznanie się
z elektroniczną wersją mojej rozprawy doktorskiej w sposób określony
w zarządzeniu nr 35 Rektora UW z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie
gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego
elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej
obrony na Uniwersytecie Warszawskim.
b) Mam świadomość, że przedkładając moją rozprawę doktorską do obrony na
Uniwersytecie Warszawskim zezwalam na jej publiczne udostępnienie
w sposób opisany powyżej, co oznacza, że staje się ona utworem
rozpowszechnionym w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Mam w związku z tym świadomość, że można
korzystać z niej w zakresie określonym w przepisach o dozwolonym użytku
zawartych w tej ustawie, a w szczególności że Uniwersytet Warszawski może
udostępniać ją zgodnie z art. 28 pkt 3 tej ustawy, to jest do celów badawczych
lub poznawczych za pośrednictwem końcówek swojego systemu
informatycznego (terminali znajdujących się na terenie UW).
c) Udzielam*/Nie udzielam Uniwersytetowi Warszawskiemu licencji niewyłącznej,
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie na publiczne
udostępnianie mojej rozprawy doktorskiej:
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d) *tak, aby osoby trzecie mogły z niej korzystać wyłącznie zgodnie
z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach
przewidzianych w przepisach prawa,
(zaznaczenie tego punktu oznacza zgodę na publiczne udostępnianie rozprawy
w Internecie)
e) *składając jednocześnie oświadczenie o udzieleniu, w odniesieniu do tej
rozprawy
doktorskiej,
każdemu
zainteresowanemu
licencji
o postanowieniach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska (znanej również jako CC-BY), dostępnej
pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji
tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
(zaznaczenie tego punktu oznacza zgodę na publiczne udostępnianie rozprawy
w Internecie wraz z zezwoleniem każdemu na rozpowszechnianie utworu i jego
opracowań w dowolnym celu, z zastrzeżeniem poszanowania autorskich praw
osobistych, tj. w szczególności podawania informacji o autorze; w przypadku
zaznaczenia tego punktu informacja o udzieleniu licencji CC-BY powinna również
znaleźć się w treści samej rozprawy)
……………………
Miejscowość i data

………………………..
Podpis autora

*zaznaczyć wybrane
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