
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 145/2013 Rektora 
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 

09.10.2013r. 

Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej 
 

 

Imię i nazwisko autora rozprawy 
doktorskiej 

 

Imię i nazwisko promotora 
rozprawy doktorskiej 

 

Wydział  

Instytut/Katedra  

Kierunek studiów doktoranckich  

Specjalność  

Tytuł rozprawy doktorskiej  
 
 

 

Oświadczam, że: 

1. Udzielam Uniwersytetowi Rzeszowskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do 
korzystania z rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia bez ograniczeń  
terytorialnych 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 Biblioteki Uniwersytety Rzeszowskiego (BUR), 
tak, by każdy użytkownik BUR miał dostęp do rozprawy doktorskiej i jej 
streszczenia; 

b) w zakresie publicznego udostępnienia rozprawy doktorskiej oraz jej 
streszczenia poprzez umieszczenie wersji cyfrowej rozprawy oraz jej 
streszczenia w repozytorium RUR, tak, by każdy użytkownik RUR miał dostęp 
do rozprawy doktorskiej i jej streszczenia w wersji elektronicznej; 

c) w przypadku, gdy dla publicznego udostępnienia będzie to niezbędne, w 
zakresie kopiowania i  zwielokrotniania techniką cyfrową lub inną dostępną 
techniką;  

d) w zakresie utrwalania techniką zapisu cyfrowego, w zakresie wprowadzania 
do pamięci komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej; 

 

2. W odniesieniu do streszczenia rozprawy doktorskiej licencja, o której mowa w ust. 1 
jest licencją nieograniczoną w czasie.  
 

3. W odniesieniu do rozprawy doktorskiej licencja o której mowa w ust. 1 jest licencją: 



nieograniczoną w czasie/ograniczoną w czasie do momentu obrony rozprawy 
doktorskiej*. 

 
4. Udzielam/Nie udzielam** Uniwersytetowi Rzeszowskiemu nieodpłatnej niewyłącznej 

licencji do korzystania z rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia (w wersji 
cyfrowej) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie publicznego 
udostępnienia rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia poprzez udostępnienie 
rozprawy oraz jej streszczenia w trybie on – line dla użytkowników sieci 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 

5. Udzielam/Nie udzielam** Uniwersytetowi Rzeszowskiemu nieodpłatnej niewyłącznej 
licencji do korzystania z rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia (w wersji 
cyfrowej) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie publicznego 
udostępnienia rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenia poprzez udostępnienie 
rozprawy oraz jej streszczenia dla wszystkich w sieci Internet. 

 

 

 

___________________                                   ______________________ 

 miejscowość i data                           podpis                                        

 

 

 

 

 
 

* W zależności od  zakresu czasowego udzielanej licencji należy wybrać jedną z opcji: 
„nieograniczoną w czasie” albo „ograniczoną w czasie do momentu obrony rozprawy 
doktorskiej”. 
** W zależności od zakresu udzielanej licencji należy wybrać jedną z opcji „Udzielam” albo 
„Nie udzielam”. 
 
 


