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Zarządzenie Nr 14/2010
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac
dyplomowych
W związku z § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu nr 39/07 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie prowadzenia księgi
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych, zmienionym zarządzeniem nr 34/2009
z dnia 14 lipca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się § 3a w brzmieniu:
„ §3a 1.W celu umożliwienia publicznego korzystania z niepublikowanych prac dyplomowych
pracownik dziekanatu przyjmując tekst pracy zwraca się do jej autora o nieodpłatne
udzielenie Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie licencji
niewyłącznej na rozpowszechnianie pracy bez ograniczeń czasowych poprzez publiczne
udostępnienie pracy w wersji drukowanej i elektronicznej, w taki sposób, aby każdy
zainteresowany mógł mieć do niej dostęp w miejscu, w którym praca jest przechowywana
tj.: w Archiwum UKSW (wersja drukowana) lub w Bibliotece Uniwersytetu (wersja
elektroniczna).
2. Szczegółowe zasady publicznego udostępniania prac dyplomowych są określone
w regulaminach Archiwum UKSW i Biblioteki Uniwersytetu.
3. Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
4. Uniwersytet zobowiązuje się do przechowywania pracy w postaci niezmienionej
i z poszanowaniem praw osobistych twórcy.
5. Jeżeli autor pracy nie udzieli licencji, o której mowa w ust. 1, to nieopublikowana praca
może być udostępniona wyłącznie:
a) autorowi pracy;
b) innej osobie, która posiada upoważnienie od autora tej pracy;
c) promotorowi, recenzentowi, dziekanowi oraz innym osobom będącym członkami
komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, rzecznikowi dyscyplinarnemu.”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dziekanat wydziału zobowiązany jest przed wydaniem dyplomu do sprawdzenia w Systemie
USOS czy praca dyplomowa została zarchiwizowana oraz do uzupełnienia statusu pracy
w zakresie jej publicznego udostępnienia (ustawienie flagi Czy udostępniać) na podstawie
złożonego oświadczenia autora pracy.”;
3) dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

