
Zarządzenie nr 70/2014 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

z dnia 19 grudnia 2014 roku 

 

 

w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu  

Ekonomicznego w Poznaniu rozpraw doktorskich bronionych  

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

 

W celu uregulowania zasad i procedur publicznego dostępu do rozpraw doktorskich 

bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ustalam, co następuje: 

 

1. Biblioteka Główna gromadzi i udostępnia rozprawy doktorskie dopuszczone  

do publicznej obrony oraz obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Zbiór rozpraw stanowi wyodrębniony księgozbiór specjalny Biblioteki. 

2. Autor składający przed obroną ukończoną rozprawę doktorską zobowiązany  

jest do przekazania do właściwego dziekanatu Uczelni – z przeznaczeniem  

dla Biblioteki Głównej – jednego egzemplarza rozprawy doktorskiej w wersji 

drukowanej i jednego egzemplarza w wersji elektronicznej. 

3. Wersja elektroniczna rozprawy powinna być zapisana  na płycie CD/DVD w formacie 

PDF w postaci jednego, scalonego, niezabezpieczonego pliku. 

4. Wraz z rozprawą doktorską jej autor powinien dostarczyć do właściwego dziekanatu 

Uczelni oświadczenie w wersji drukowanej, którego wzór stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego zarządzenia, udzielając tym samym Uniwersytetowi Ekonomicznemu 

w Poznaniu nieodpłatnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie utworu zgodnie  

z tym oświadczeniem. 

5. Dziekanat właściwego wydziału Uczelni  zobowiązany jest do przekazania, w terminie 

co najmniej 10 dni przed obroną, Sekretariatowi Biblioteki Głównej za pośrednictwem 

Kancelarii UEP: 

- jednego egzemplarza rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej  

oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD); 

- informacji o terminie publicznej obrony rozprawy; 

- streszczenia rozprawy w wersji drukowanej; 



- opinii promotora rozprawy w wersji drukowanej; 

- recenzji w wersji drukowanej; 

- oświadczenia autora rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej (załącznik nr 1  

do niniejszego zarządzenia). 

6. Biblioteka Główna udostępnia na miejscu, w Czytelni Czasopism, wersję drukowaną 

rozprawy doktorskiej przed obroną wraz z jej streszczeniem, recenzjami i opinią 

promotora do dnia obrony wszystkim zainteresowanym, w celu zapoznania się,  

bez prawa powielania/kopiowania.  

7. Informacja o możliwości zapoznania się z rozprawą doktorską przed publiczną obroną  

umieszczana jest na stronie internetowej Biblioteki w zakładce „Doktoraty przed 

obroną”. 

8. Rozprawy doktorskie po obronie, streszczenia, opinie promotorów, recenzje w wersji 

drukowanej oraz rozprawy doktorskie w wersji elektronicznej są przechowywane,  

po opracowaniu formalnym i rzeczowym, w Bibliotece Głównej w postaci 

niezmienionej oraz z poszanowaniem autorskich praw osobistych twórcy. 

9.  Wersje elektroniczne rozpraw doktorskich po obronie umieszczane są w intranecie, 

na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Pełne teksty rozpraw dostępne  

są w trybie on-line z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki Głównej  

i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.   

10. Wersje elektroniczne rozpraw doktorskich po obronie, których autorzy udzielili 

Uczelni licencji (zgody) na udostępnianie na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki 

Cyfrowej w internecie dla wszystkich, są dostępne w trybie on-line z każdego 

komputera bez ograniczeń. 

11.  Na wniosek autora potwierdzony przez promotora, Biblioteka Główna zastrzega 

udostępnianie wersji drukowanej i elektronicznej rozprawy po obronie w przypadku 

poufności danych lub ochrony odkryć naukowych. 

12. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z rozpraw doktorskich udostępnianych  

w Bibliotece Głównej UEP w celach badawczych lub poznawczych. W przypadku 

udostępniania pełnego tekstu rozprawy po obronie w trybie on-line Biblioteka Główna 

nie udostępnia go w wersji drukowanej. 

13. Rozprawy doktorskie, które wpłynęły do Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,  

są udostępniane: 



- w wersji drukowanej – na miejscu w Czytelni Czasopism, bez prawa 

powielania/kopiowania (dotyczy tylko prac bez zgody autora na umieszczenie 

pełnego tekstu rozprawy na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej); 

- w wersji elektronicznej – na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej – dostęp 

w internecie bez ograniczeń, dla wszystkich. 

14. Wszyscy zainteresowani zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej dostępnej 

jedynie w wersji drukowanej zobowiązani są, poza dokonaniem innych czynności 

uprawniających do korzystania z usług Biblioteki Głównej, podpisać treść Deklaracji 

osoby korzystającej z księgozbioru rozpraw doktorskich w Bibliotece Głównej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia. Podpis na deklaracji powinien być czytelny i zawierać 

imię i nazwisko osoby podpisującej. Za złożenie podpisu przez zainteresowanego  

jest odpowiedzialny pracownik Biblioteki Głównej udostępniający rozprawę. 

15.  Za prawidłowe gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie rozpraw 

doktorskich odpowiedzialny jest dyrektor Biblioteki Głównej.  

16.  Dyrektor Biblioteki Głównej jest zobowiązany do przechowywania oświadczeń,  

o których mowa w pkt 5 niniejszego zarządzenia. 

17.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

18. Traci moc Zarządzenie nr 1/2009 Rektora UEP z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie 

zasad zamieszczania w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej rozpraw doktorskich  

i zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym. 

 

 

                           REKTOR 

 

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP) 
 



                                                                                            Załącznik nr 1 

                                                                                                                                  do Zarządzenia nr 70/2014     

                                                                                                            Rektora UEP 

                                                                                                                                      z dnia 19 grudnia 2014 roku 

  

…………………………………………… 
nazwisko i imię 

……………………………………………. 
adres zamieszkania 
……………………………………………….. 
adres zamieszkania 

……………………………………………. 
nr PESEL 

OŚWIADCZENIE AUTORA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Jako autor rozprawy doktorskiej pod tytułem: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

słowa kluczowe 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

przygotowanej na Wydziale ……………………...................................................................... 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oświadczam, że: 

 

1. Udzielam Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu nieodpłatnie licencji niewyłącznej 

na umieszczenie ww. rozprawy w wersji drukowanej w zbiorach Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz w wersji elektronicznej na serwerze 

Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że Biblioteka Główna UEP jest uprawniona do: 

a) udostępniania nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarza  

ww. rozprawy doktorskiej; 

b) zwielokrotnienia ww. rozprawy doktorskiej w celu uzupełnienia lub ochrony własnych 

zbiorów; 

c) udostępniania ww. rozprawy doktorskiej dla celów badawczych lub poznawczych  

za pośrednictwem terminali komputerowych znajdujących się na terenie Biblioteki 

Głównej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

3. Jednocześnie  udzielam/nie udzielam*  nieodpłatnie Uniwersytetowi Ekonomicznemu  

w Poznaniu licencji niewyłącznej  na umieszczenie pełnego tekstu ww.  rozprawy 

doktorskiej    w wersji elektronicznej  na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej 

poprzez sieć internet w otwartym  dostępie. 

4. Oświadczam, że załączona do mojej rozprawy doktorskiej płyta CD/DVD zawiera 

elektroniczny pełen zapis (w jednym pliku) ww. rozprawy. 

 

 

Poznań, dnia……………………….         …………………………. 

                    (podpis autora) 
*niepotrzebne skreślić 



                                                                                                                Załącznik nr 2 

                                                                                                                                    do Zarządzenia nr 70/2014 

                                                                                                              Rektora UEP 

                                                                                                                                       z dnia 19 grudnia 2014 roku 

 

…………………………………………………… 

(nazwisko i imię) 

………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

DEKLARACJA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z KSIĘGOZBIORU  

ROZPRAW DOKTORSKICH (EGZEMPLARZA DRUKOWANEGO)  

W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 

 

W związku z udostępnieniem mi w Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozprawy doktorskiej autorstwa 

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

……………………………… 

pod tytułem 

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

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

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

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

sygnatura ………………….., 

oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami korzystania z rozpraw doktorskich 

obowiązującymi w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu                    

i zobowiązuję się do ich przestrzegania. W szczególności: 

- zobowiązuję się do korzystania z udostępnionej rozprawy w wyznaczonym miejscu            

i nieprzenoszenia jej poza Czytelnię; 

- zobowiązuję się do niezwielokrotniania rozprawy ani jej fragmentów bez względu  

na formę i technologię tego zwielokrotniania; 

- w przypadku umieszczenia fragmentów rozprawy albo odwołań do niej w innym 

utworze, zobowiązuję się do zamieszczenia w nim informacji o źródle cytatu i jego 

autorze. 

Poznań, dnia …………………………                       ………………………………………. 

                                                                                                           (podpis) 
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