Zarządzenie Nr 14/2012
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną im. Władysława
Grabskiego rozpraw doktorskich bronionych w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z § 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. 2011 r., Nr 204, poz. 1200), oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
oprawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
1. Autor rozprawy doktorskiej zobowiązany jest w terminie co najmniej 15 dni przed obroną
dostarczyć do dziekanatu wydziału, na którym odbędzie się obrona pracy (dalej
„Dziekanat"):
1) egzemplarz rozprawy w wersji elektronicznej,
2) abstrakt,
3) oświadczenie o udzieleniu Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do umieszczenia rozprawy
doktorskiej bez ograniczeń czasowych w formie elektronicznej w Bibliotece
Głównej im. Władysława Grabskiego (dalej „Biblioteka Główna") oraz jej
zwielokrotniania i udostępniania w formie elektronicznej na następujących polach
eksploatacji (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia):
a) w zakresie rozpowszechniania utworu w trybie on-line poprzez
udostępnianie dla użytkowników sieci Biblioteki Głównej,
b) dla wszystkich sieci w Internecie bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.
2. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej powinna być zapisana na płycie CD/DVD
w formacie PDF, scalona w jednym pliku i opisana zgodnie z załącznikiem nr 2.
W przypadku rozpraw doktorskich napisanych w języku obcym, abstrakt powinien być
ponadto napisany w języku polskim i angielskim.
3. Streszczenie pracy powinno stanowić wyodrębniony, oddzielny plik.
4. Autor może ograniczyć lub wykluczyć zakres korzystania z rozprawy doktorskiej na
polach eksploatacji określonych w ust. 1 pkt 3 lit a) i b). Zastrzeżenie ograniczenia zakresu
korzystania z rozprawy doktorskiej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 pkt 3 lit a)
odnosi się do 2 lat od dnia obrony. Możliwość zastrzeżenia dopuszcza się jedynie
w przypadku poufności danych w pracy lub ochrony odkryć naukowych, poparte
oddzielnym wnioskiem zatwierdzonym przez promotora pracy, natomiast zastrzeżenie
ograniczenia zakresu korzystania z rozprawy doktorskiej na polach eksploatacji
określonych w ust. 1 pkt 3 lit b) może zostać dokonane bezterminowo.
5. Prace zastrzeżone mogą być udostępnione jedynie za zgodą autora potwierdzoną przez
promotora pracy. Wzór oświadczenia o udostępnieniu pracy stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
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§2
1. Dziekanat przekazuje dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 do Oddziału Zasobów
Cyfrowych Biblioteki Głównej (dalej „Oddział Zasobów Cyfrowych").
2. Oddział Zasobów Cyfrowych potwierdza w formie zaświadczenia przekazanie rozprawy
doktorskiej zgodnie z wymaganiami niniejszego zarządzenia (załącznik nr 4), które
przekazuje do Dziekanatu w celu dołączenia do akt przewodu doktorskiego.
3. Wersja elektroniczna streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z opisem katalogowym
zostanie publicznie udostępniona w bazie Oddziału Zasobów Cyfrowych co najmniej 10
dni przed terminem obrony, w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw autorskich
twórcy.
4. W przypadku nie przyjęcia obrony przez Radę Wydziału i nie nadania stopnia doktora,
Dziekanat niezwłocznie powiadamia kierownika Oddziału Zasobów Cyfrowych w celu
wycofania z bazy streszczenia rozprawy z opisem katalogowym.
§3
1. Rozprawy doktorskie, które wpłynęły do Biblioteki Głównej przed dniem wejścia wżycie
niniejszego zarządzenia są udostępniane jedynie w wersji drukowanej zgodnie
z wymogami Zarządzenia nr 22/2004 Rektora SGGW z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie gromadzenia, udostępniania przez Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe
prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w SGGW w Warszawie.
2. Oddział Zasobów Cyfrowych będzie sukcesywnie udostępniał rozprawy doktorskie
wymienione w ust. 1 w wersji elektronicznej w sieci Biblioteki Głównej zgodnie z art. 28
pkt 3 w/w ustawy. Autor rozprawy doktorskiej ma prawo zastrzec udostępnienie utworu w
przeciągu jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Zastrzeżenie
powinno być złożone w formie pisemnej do Dyrektora Biblioteki Głównej.
3. Rozprawy doktorskie wymienione w ust. 1 mogą być udostępnione w sieci Internet bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych po wypełnieniu przez autora i przekazaniu do
Dyrektora Biblioteki Głównej załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Oddziału Zasobów Cyfrowych oraz
kierownikom Dziekanatów.
§5
Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki
Głównej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2012
Rektora SGGW z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych
w SGGW w Warszawie

Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej:
Imię i nazwisko autora pracy
Imię i nazwisko promotora pracy
Wydział
Instytut/Katedra
Kierunek studiów
Specjalność
Tytuł pracy

Oświadczam, że:
1. Udzielam Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nieodpłatnie
licencji niewyłącznej na umieszczenie wersji elektronicznej w/w pracy w Oddziale
Zasobów Cyfrowych Biblioteki Głównej SGGW.
2. Upoważniam Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
przechowywania i archiwizowania pracy na nośnikach cyfrowych.

w

Warszawie

do

3. Udzielam Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nieodpłatnie licencji
niewyłącznej do korzystania z pracy w zakresie zwielokrotniania utworu i jego
rozpowszechnienia w formie elektronicznej z zapewnieniem ochrony praw autorskich
twórcy.
3.1. Udzielam / Udzielam z zastrzeżeniem* licencji na udostępnienie pracy on-line dla
użytkowników sieci BG SGGW.
3.2. Udzielam / Nie udzielam* licencji na udostępnienie pracy dla wszystkich w sieci
Internet.
Bezpośrednio po publicznej obronie pracy doktorskiej**
Po dwóch latach od publicznej obrony pracy doktorskiej **
___________________

______________________

miejscowość i data

podpis

* niewłaściwe skreślić
** właściwe zakreślić

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2012
Rektora SGGW z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych
w SGGW w Warszawie

Opis rozprawy doktorskiej:
Imię i nazwisko autora pracy
Adres e-mail, telefon autora pracy
Imię i nazwisko promotora pracy
Wydział
Instytut/Katedra
Data obrony
Tytuł pracy w jęz. polskim
Tytuł pracy w jęz. angielskim
Tytuł pracy w jęz. pracy
Język pracy
Słowa kluczowe w jęz. polskim
(max 5)
Słowa kluczowe w jęz.
angielskim (max 5)
Słowa kluczowe w jęz.
pracy (max 5)
Streszczenie pracy w jęz. polskim
Streszczenie pracy w jęz.
angielskim
Streszczenie pracy w jęz. pracy
liczba stron

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2012
Rektora SGGW z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych
w SGGW w Warszawie

Warszawa dnia………………….

Zezwalam na udostepnienie mojej pracy doktorskiej pod tytułem:
…………………………………………………………………………………………
Przez dostęp do wersji elektronicznej w sieci wewnętrznej Biblioteki Głównej SGGW
Panu/Pani …………………………………………………………..

………………………………
Podpis autora pracy

………………………………………….
Imienna pieczęć i podpis promotora pracy

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/2012
Rektora SGGW z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych
w SGGW w Warszawie

Biblioteka Główna
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warszawa, dnia …….…….……… r.

ZAŚWIADCZENIE
Biblioteka Główna potwierdza, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………
przekazał/a
rozprawę
doktorską,
zgodnie
z
wymaganiami
z Zarządzenia Nr 14/2012 Rektora SGGW z dnia 22 maja 2012 r.

wynikającymi

……………………………
Kierownik Oddziału Zasobów Cyfrowych

