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ZARZĄDZENIE  Nr  145/2013 

REKTORA 

UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

z dnia  09.10.2013r. 

 

w  sprawie:   gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpraw 

doktorskich bronionych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 

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

wyższym (tekst jednolity: t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572  z późn. zm.), art. 13 ust. 7 Ustawy z dnia                  

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 22 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Doktorant, składając przed obroną ukończoną rozprawę doktorską ma obowiązek 

przekazania jednego egzemplarza wersji drukowanej i jednego egzemplarza wersji 

elektronicznej wraz ze streszczeniem w języku angielskim (jeżeli praca przygotowana jest w 

języku polskim) lub polskim (jeżeli praca przygotowana jest w innym języku niż polski), do 

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BUR). 

2. Egzemplarz wersji drukowanej rozprawy doktorskiej będzie złożony i publicznie dostępny w 

celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią – co najmniej 10 dni przed dniem 

obrony w Czytelni Humanistycznej BUR, a po obronie pozostanie w zbiorach bibliotecznych 

(Pracownia Zbiorów Specjalnych BUR). 

3. Egzemplarz wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej będzie złożony i publicznie dostępny w 

celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią – co najmniej 10 dni przed dniem 

obrony w Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego (RUR), a po obronie za zgodą autora. 

4. W repozytorium (RUR) będzie stale udostępnione streszczenie rozprawy doktorskiej. 

5. W repozytorium (RUR) będą stale udostępnione także recenzje rozprawy doktorskiej. 

 

 

 



§2 

1. Dostarczając rozprawę doktorską autor podpisuje oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia, iż udziela Uniwersytetowi Rzeszowskiemu w formie pisemnej 

nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z 

rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie publicznego udostępnienia rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia poprzez 

umieszczenie drukowanej wersji rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia w zbiorach 

BUR, 

b) w zakresie publicznego udostępnienia rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia poprzez 

umieszczenie wersji cyfrowej rozprawy oraz jej streszczenia w repozytorium RUR oraz jej 

udostępnianie w trybie on – line. 

c) w przypadku, gdy dla publicznego udostępnienia będzie to niezbędne, w zakresie 

kopiowania i zwielokrotniania techniką cyfrową;  

d) w zakresie utrwalania techniką zapisu cyfrowego, w zakresie wprowadzania do pamięci 

komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej; 

 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Autor może ograniczyć publiczne udostępnianie rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej  

wyłącznie do momentu obrony dysertacji. 

3. Autor może ograniczyć zakres publicznego udostępniania rozprawy doktorskiej w wersji 

elektronicznej w trybie on – line do sieci UR lub dla innych platform cyfrowych. 

§3 

Rozprawa i streszczenie w wersji elektronicznej (w dwóch oddzielnych plikach) powinny być zapisane 

w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających zamianę pliku na PDF i przekazane do BUR na 

płycie CD lub DVD wraz z opisem rozprawy doktorskiej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia. 

§4 

Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do BUR przed dniem wejścia w życie niniejszego 

Zarządzenia są udostępniane na dotychczas obowiązujących zasadach, zgodnie z art. 28 pkt 1 Ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących udostępniania utworów 

rozpowszechnionych. 

§5 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia w zakresie organizacyjnym powierza się Dyrektorowi Biblioteki 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

    

 REKTOR 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

 

      Prof. dr hab. Aleksander  Bobko 

 

 


