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R-CLO-DOP.021.1.182.2022 

Zarządzenie nr 182/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw 

doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym  

we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w celu 

ujednolicenia zasad tworzenia w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, zwanej dalej Biblioteką, kolekcji obejmującej teksty rozpraw doktorskich oraz 

zasad ich użyczania i udostępniania osobom zainteresowanym, zarządzam co następuje. 

§ 1 

1. Zbiór rozpraw doktorskich stanowi wyodrębnione kolekcje: w księgozbiorze specjalnym 

Biblioteki (wersja papierowa) oraz w Bazie Wiedzy WIR  (wersja cyfrowa). 

2. Rozprawa doktorska wraz z tekstami recenzji i streszczeniem jest rejestrowana w Bazie 

Wiedzy WIR, gdzie umieszczona zostaje wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej. 

3. Na stronie Biblioteki w zakładce Doktoraty przed obroną zamieszczana jest informacja o 

publicznej obronie wraz z odesłaniem do opisu z pełnym tekstem w kolekcji doktoratów w 

Bazie Wiedzy WIR. 

4. Wersja drukowana rozprawy doktorskiej jest dostępna w Czytelni OIN. 

5. W przypadku rozpraw doktorskich objętych klauzulą poufności rejestruje się wyłącznie 

podstawowy opis rozprawy w Bazie Wiedzy WIR. 

 

§ 2 
 

1. Biuro właściwego wydziału Uczelni przekazuje do  Biblioteki Głównej w wersji cyfrowej (plik 

PDF) oraz drukowanej rozprawę doktorską, streszczenia i recenzje wraz z oświadczeniami 

autora, wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia, przy czym w 

przypadku: 

a) przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. włącznie najpóźniej 10 dni 

przed planowanym terminem obrony; 

b) postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora wszczętych od 1 października 

2019 r. włącznie najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem obrony. 
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2. Do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenia autora rozprawy 

doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi 

Ekonomicznemu we Wrocławiu wprowadzone właściwym zarządzeniem Rektora w sprawie 

centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności 

naukowo-badawczej pracowników i doktorantów. 

3. Link do zarejestrowanej w repozytorium rozprawy doktorskiej zostaje niezwłocznie 

przekazany do właściwego biura wydziału. 

4. Właściwe biuro wydziału przesyła elektronicznie do Biblioteki informację o decyzji w 

sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora wraz z datą podjęcia decyzji, w 

terminie 7 dni od jej podjęcia. 

5. W przypadku nadania stopnia naukowego doktora opis bibliograficzny rozprawy 

doktorskiej jest wprowadzany do katalogu biblioteki. 

6. Rozprawa doktorska jako utwór podlega ochronie na zasadach określonych w przepisach 

powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1062). 

7. W przypadku rozpraw doktorskich objętych klauzulą poufności, Biuro właściwego wydziału 

przekazuje do Biblioteki Głównej podstawowy opis rozprawy doktorskiej, wg wzoru w 

wersji cyfrowej stanowiącego załącznik 1a do niniejszego zarządzenia oraz decyzję w 

sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora wraz z datą podjęcia decyzji, w 

terminie 7 dni od jej podjęcia. 

§ 3 

1. Za prawidłowe gromadzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie rozpraw doktorskich, w 

wersji cyfrowej zarejestrowanych w Bazie Wiedzy WIR oraz w wersji papierowej 

przechowywanych w Bibliotece, odpowiedzialny jest dyrektor Biblioteki. 

2. Dyrektor Biblioteki Głównej jest zobowiązany do ustalenia zasad przechowywania 

dokumentów, dostarczonych wraz z rozprawą doktorską, wymienionych w niniejszym 

zarządzeniu. 

 

§ 4 

1. Załącznikami do niniejszego zarządzenia są: 

1) Załącznik nr 1 - Opis rozprawy doktorskiej. 

2) Załącznik nr 1a - Opis rozprawy doktorskiej objętej klauzulą poufności. 

3) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o potwierdzeniu zgodności treści rozprawy doktorskiej 

na nośnikach. 

4) Załącznik nr 3 – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu 

5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie autora o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej. 

2. Traci moc: 

1) Zarządzenie Rektora nr 81/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, 

opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich 
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dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu. 

2) Zarządzenie Rektora nr 15/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Zarządzenia Rektora nr 81/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie 

gromadzenia, opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw 

doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym 

we Wrocławiu 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                         Rektor 

 

       prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


