ZARZĄDZENIE Nr 19/2006
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich
w Akademii Górniczo-Hutniczej

Na podstawie:
1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U.
z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego trybu
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U nr 15, poz.
128)
w zakresie uregulowania zasad i procedur publicznego dostępu do rozpraw doktorskich
bronionych w Akademii Górniczo-Hutniczej zarządzam, co następuje:
§1
1. Doktoranci składający przed obroną ukończone rozprawy doktorskie mają obowiązek
przekazania jednego egzemplarza wersji drukowanej i jednego egzemplarza wersji
elektronicznej rozprawy doktorskiej bezpośrednio do Czytelni Ogólnej Biblioteki
Głównej AGH (ew. za pośrednictwem właściwego dziekanatu).
2. Wraz z rozprawą w wersji elektronicznej autor zobowiązany jest dostarczyć formularz
wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej i towarzyszących jej streszczeń powinna być
zapisana w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą zamianę pliku na
PDF.
4. Zarówno wersja drukowana, jak i elektroniczna rozprawy powinna być zaopatrzona
w stronę tytułową zawierającą niezbędne elementy opisu wg wzoru zamieszczonego
w załączniku nr 2. Wg tego samego wzoru autor rozprawy sporządza strony tytułowe
dokumentów towarzyszących (aneksy, rysunki, załączniki itp.).
5. Na podstawie dostarczonych wg zał. nr 1 danych Biblioteka Główna sporządza opis
bibliograficzny w katalogu komputerowym AGH i w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej
AGH. Do opisu dołącza się streszczenie/streszczenia.
§2
1. Przed obroną wersja drukowana rozprawy udostępniana jest w Czytelni Ogólnej
Biblioteki Głównej AGH.
2. Po obronie i opracowaniu bibliotecznym rozprawa jest przechowywana i udostępniana
w Bibliotece Głównej, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Biblioteki
Głównej i sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

3. Drugi egzemplarz wersji drukowanej może być także udostępniany w bibliotece wydziału,
w którym praca jest broniona.
§3
1. Dostarczając wersję elektroniczną rozprawy autor udziela Akademii Górniczo-Hutniczej,
w formie pisemnej (wzór oświadczenia w załączniku nr 3), nieodpłatnej licencji
niewyłącznej na umieszczenie rozprawy (dokumentów towarzyszących, streszczeń)
w wersji elektronicznej w bazie danych oraz jej zwielokrotnianie i udostępnianie w formie
elektronicznej w zakresie koniecznym dla weryfikacji autorstwa tej rozprawy i ochrony
przed przywłaszczeniem jej autorstwa.
2. Na podstawie dostarczonego oświadczenia – ustanawiającego na rzecz AGH licencję na
korzystanie z utworu – pełny tekst elektronicznej wersji rozprawy (dokumentów
towarzyszących, streszczeń) Biblioteka Główna będzie udostępniać za pośrednictwem
Akademickiej Biblioteki Cyfrowej AGH (wzór oświadczenia w załączniku nr 3).
3. Autor może ograniczyć zakres korzystania z elektronicznej wersji rozprawy (dokumentów
towarzyszących, streszczeń) w ramach licencji, o której mowa powyżej, na polach
eksploatacji określonych w oświadczeniu ustanawiającym licencję (wzór oświadczenia
w załączniku nr 3).
4. Rozprawy w wersji drukowanej i elektronicznej są archiwizowane w Bibliotece Głównej
AGH. Biblioteka Główna przechowuje rozprawy w postaci niezmienionej
i z poszanowaniem praw osobistych twórcy.
§4
Wykonanie i nadzór nad postanowieniami
organizacyjnym powierza się Bibliotece Głównej.
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w

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik nr 1
Opis rozprawy
Załącznik nr 2
Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej oraz dokumentów towarzyszących
Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia

Rektor
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

zakresie

