Zarządzenie Nr R-10/2010
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania
przez Bibliotekę Politechniki Lubelskiej rozpraw doktorskich
bronionych na Politechnice Lubelskiej

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja
2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631) oraz § 7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004 Nr 15, poz. 128),
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
1. Twórca, zwany dalej autorem, składający przed obroną ukończoną
rozprawę doktorską ma obowiązek przekazania jednego egzemplarza
wersji drukowanej i jednego egzemplarza wersji elektronicznej do
Biblioteki Politechniki Lubelskiej, zwanej dalej BPL.
2. BPL potwierdza zaświadczeniem dostarczenie rozprawy doktorskiej,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej powinna być zapisana
w formacie PDF lub WORD i przekazana na nośniku cyfrowym.
4. Egzemplarz w wersji drukowanej będzie publicznie dostępny w jednej
z bibliotek wydziałowych BPL przed obroną, a po obronie pozostanie
w zbiorach BPL.
5. Egzemplarz w wersji elektronicznej zostanie włączony do zasobów
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej.
6. Rozprawy doktorskie w wersji drukowanej i elektronicznej będą
archiwizowane w BPL w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw
osobistych autora.

§ 2.
Dostarczając rozprawę doktorską, autor udziela Politechnice Lubelskiej
w formie pisemnej nieodpłatnej licencji niewyłącznej na zasadach określonych
w umowie licencyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.
Rozprawy doktorskie w wersji drukowanej i elektronicznej, znajdujące się
w zasobach Biblioteki Politechniki Lubelskiej, dla których nie została
podpisana umowa licencyjna, będą udostępniane zgodnie z art. 28 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczącym udostępniania
utworów rozpowszechnionych.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia
w zakresie organizacyjnym powierza się Dyrektorowi Biblioteki Politechniki
Lubelskiej.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr R-10/2010
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 11 marca 2010 r.

Lublin, ................................................

ZAŚWIADCZENIE

Biblioteka Politechniki Lubelskiej potwierdza, że Pan/Pani* ..............................
...................................................................................................... przekazał/a* rozprawę doktorską
w wersji drukowanej i elektronicznej zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z Zarządzenia Nr R-10/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca
2010 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę
Politechniki Lubelskiej rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice
Lubelskiej.

......................................................................

...........................................................

Podpis pracownika Biblioteki
Politechniki Lubelskiej odbierającego dokumenty

Podpis autora

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr R-10/2010
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 11 marca 2010 r.

UMOWA
zawarta w dniu ...................................... w Lublinie pomiędzy Politechniką Lubelską,
zwaną dalej „Licencjobiorcą”, reprezentowaną przez Prorektora ds. Nauki
………………………………………………………….............................................................................................

a Panią/Panem*

……………………….......................................................................................................

uprawnioną/uprawnionym* do dysponowania utworem pt.:

……………………..…

………………………………………………….........................................................................................................
………………………………………………….........................................................................................................
Tytuł

………………………………………………….........................................................................................................
Imię i nazwisko autora

………………………………………………….........................................................................................................
Liczba stron, format

zwaną/zwanym* dalej „Licencjodawcą”, o następującej treści:
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, w odniesieniu do wymienionego
utworu w wersji drukowanej, licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na
przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie w zbiorach Biblioteki
Politechniki Lubelskiej.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, w odniesieniu do wymienionego
utworu w wersji elektronicznej, licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na
przechowywanie, archiwizowanie i rozpowszechnianie w ramach
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej, zwanej dalej BCPL.
3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, w odniesieniu do wymienionego
utworu, licencji na udostępnianie utworu w ramach BCPL na
następujących polach eksploatacji:
1) wykonanie przez Licencjobiorcę cyfrowej wersji utworu w wybranym
standardzie;
2) zwielokrotnienie przez Licencjobiorcę utworu techniką cyfrową
i optyczną w BCPL dla celów eksploatacyjnych.

* - niepotrzebne skreślić

4. Licencjodawca, udziela licencji*:
1) na czas nieokreślony;
2) na okres do .....................;
3) do odwołania przez autora;
4) bez ograniczeń terytorialnych;
5) na udostępnienie on-line dla zarejestrowanych użytkowników BPL
oraz z komputerów należących do sieci uczelnianej (domena PL).
5. Licencjobiorca zobowiązuje się wykorzystać utwór tylko w celach
archiwizacyjnych i bibliotecznych oraz udostępniać go nieodpłatnie w sieci
komputerowej do celów niekomercyjnych.
6. Licencjobiorca zobowiązuje się wraz z utworem zamieścić informację
o podmiotach autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu oraz
zakaz wykorzystywania utworu w celach komercyjnych.
7. Licencjodawca może wypowiedzieć licencję na rozpowszechnianie utworu
w BCPL udzieloną na czas:
1) nieokreślony, nie wcześniej niż rok po jej udzieleniu,
2) określony, nie wcześniej niż pół roku po jej udzieleniu.
8. W przypadku wypowiedzenia licencji Licencjobiorca jest zobowiązany
do usunięcia utworu z BCPL w okresie 14 dni po otrzymaniu pisemnego
wezwania Licencjodawcy.
9. Wygaśnięcie licencji nie narusza praw Licencjobiorcy do dalszego
archiwizowania utworu w postaci materiału cyfrowego.

...................................................................

...................................................................

Licencjodawca

* - niepotrzebne skreślić; dla licencji okresowej podać czas trwania licencji

Licencjobiorca

