Zarządzenie nr 31

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie
utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony
w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia
i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne.
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 40 ust. 1
Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także § 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),
oraz art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
( j. t. Dz. U. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. ) zarządzam co następuje:
§1
1.

Tworzy się repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich zwane w dalszej
części zarządzenia repozytorium, w którym znajdują się rozprawy doktorskie
dopuszczone do publicznej obrony w uprawnionych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach wraz ze streszczeniem i recenzjami, z zastrzeżeniem § 8.

2.

Repozytorium tworzy się w szczególności w celu umożliwienia zainteresowanym
zapoznania się z rozprawą doktorską w rozumieniu § 7 ust. 3 rozporządzenia, o którym
mowa w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

3.

Repozytorium stanowić będzie Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego.

4.

Prowadzenie repozytorium powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

§2
1.

Niezwłocznie po dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do publicznej obrony jednak nie
później niż 15 dni przed wyznaczonym terminem obrony, kierownik jednostki
uprawnionej do nadawania stopnia doktora przekaże do repozytorium elektroniczną
wersję rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem i recenzjami.
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2.

Sposób przekazania rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem i recenzjami oraz jej
format określi Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
§3

Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej będzie publicznie dostępna w repozytorium
na co najmniej 10 dni przed terminem obrony rozprawy doktorskiej.

§4

1. W celu umożliwienia publicznego korzystania z rozpraw doktorskich kierownicy
jednostki uprawnionej do nadawania stopnia doktora, zobowiążą pracowników
przyjmujących teksty tych prac do zwracania się do ich twórców o udzielenie
Uniwersytetowi Śląskiemu w formie umowy pisemnej, licencji niewyłącznej
o charakterze nieodpłatnym na korzystanie z pracy w następującym zakresie:
1) rozpowszechniania rozprawy doktorskiej poprzez publiczne udostępnianie
za pomocą systemów informatycznych znajdujących się w domenie us.edu.pl oraz
w innych domenach tworzonych z udziałem Uniwersytetu Śląskiego;
2) rozpowszechniania rozprawy doktorskiej w sieci Internet;
3) zwielokrotniania rozprawy doktorskiej dowolną techniką.

2.

Umów, o których mowa w ust. 1 nie zawiera się jeżeli z twórcą rozprawy doktorskiej
została zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 67 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie
wprowadzenia wzoru umowy zawieranej na podstawie Regulaminu ochrony,
korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach.

3.

Wzór umowy o udzielenie licencji przez twórców rozpraw doktorskich stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.

Pracownicy przyjmujący rozprawy doktorskie obowiązani są do zapewnienia
kompletności umowy tzn. aby twórcy podpisujący umowę licencyjną uzupełnili
odpowiednie rubryki i dokonali niezbędnych skreśleń w jej tekście oraz
do przekazania jednego egzemplarza umowy licencyjnej do Biblioteki, a drugiego do
akt osobowych doktoranta.

2

§5
Po obronie rozprawa doktorska będzie udostępniana na podstawie art. 28 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub w szerszym zakresie zgodnym z udzieloną
umową licencyjną, o której mowa w § 4 ust. 3.
§6
Uniwersytet Śląski zobowiązuje się do przechowywania prac, o których mowa w niniejszym
zarządzeniu w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy.
§7
W przypadku rozpraw doktorskich których przedmiot jest objęty ochroną informacji
niejawnych stosuje się ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
( Dz. U. 2010 Nr. 182, poz. 1228) oraz przepis art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
§8
Obowiązek złożenia streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich do repozytorium nie dotyczy
osób, które wszczęły i/lub realizują przewody doktorskie na podstawie art. 33 ustawy z dnia
18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z późn. zm. ).
§9
Do zawarcia umów, o których mowa w § 4 ust. 3 upoważniony jest dziekan wydziału,
a w razie jego nieobecności lub innych przeszkód w pełnieniu funkcji zastępujący go
prodziekan.
§ 10

Traci moc zarządzenie nr 61 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie udostepnienia
niepublikowanych rozpraw doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego
i bibliotekach specjalistycznych ze zmianą w zarządzeniu nr 90 z dnia 12 października
2010 r.
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§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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