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ZARZĄDZENIE Nr 24/2021
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 7 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad i procedur gromadzenia, rejestrowania i udostępniania
rozpraw doktorskich w Akademii Górniczo-Hutniczej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz §38 Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie, zarządzam co następuje:
§1.
1. Doktoranci składający przed obroną ukończone rozprawy doktorskie mają obowiązek
przekazania jednego egzemplarza w wersji drukowanej i jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej rozprawy doktorskiej, bezpośrednio do Oddziału Zbiorów Specjalnych
Biblioteki Głównej AGH.
2. Wraz z rozprawą w wersji elektronicznej, autor zobowiązany jest dostarczyć opis rozprawy
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej i towarzyszących jej streszczeń powinna być
zapisana na płycie CD/DVD 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 danych, Biblioteka Główna
sporządza opis bibliograficzny w katalogu komputerowym AGH i w Repozytorium AGH.
§2.
1. Do dnia obrony, wersja drukowana rozprawy wraz z jej streszczeniem, recenzjami i opinią
promotora udostępniana jest w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych Biblioteki
Głównej AGH, wszystkim zainteresowanym, w celu zapoznania się bez prawa
powielania/kopiowania.
2. Informacja o możliwości zapoznania się z rozprawą doktorską przed publiczna obroną
umieszczona
jest
na
stronie
internetowej
Biblioteki
w
zakładce
http://www.bg.agh.edu.pl/vrozprawy.
3. Zgodnie z Uchwałą nr 19/2021 Senatu AGH z dnia 24 marca 2021 r. - Uczelnia nie później
niż na 30 dni przez wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia na stronie
BlP AGH rozprawę doktorską, będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem oraz
recenzjami. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą
prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
4. Po obronie i opracowaniu bibliotecznym rozprawy doktorskie, streszczenia, opinie
promotorów, recenzje w wersji drukowanej oraz rozprawy doktorskie w wersji elektronicznej
są przechowywane i udostępniane w Bibliotece Głównej, na zasadach określonych
w Regulaminie korzystania z Biblioteki Głównej i sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie.
§3.
1. Dostarczając rozprawę, autor/współautor udziela Akademii Górniczo-Hutniczej w formie
pisemnej, nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie rozprawy jak również
dokumentów jej 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, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
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2. Na podstawie dostarczonego oświadczenia - udzielającego AGH licencji na korzystanie
z utworu - pełny tekst elektronicznej wersji rozprawy (dokumentów towarzyszących,
streszczeń) Biblioteka Główna będzie udostępniać za pośrednictwem katalogu
komputerowego AGH i Repozytorium AGH.
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, zgodnie ze wzorem
oświadczenia – stanowiącym załącznik 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 niniejszego zarządzenia w zakresie organizacyjnym
powierza się Bibliotece Głównej.
§5.
1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 19/2006 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie gromadzenia,
rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz
Zarządzenie Rektora Nr 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające Zarządzenie
nr 19/2006 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie gromadzenia, rejestrowania i udostępniania
rozpraw doktorskich w Akademii Górniczo-Hutniczej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
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