
 

 

 

 

M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 201 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-34/18 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 3 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw 

doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw1 

 

 Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się zasady gromadzenia, opracowywania i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktor-

skich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (zwa-

nym dalej „KUL”) przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw (zwanym dalej „Dział 

Repozytorium”). 

2. Repozytorium Instytucjonalne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (zwane dalej „Re-

pozytorium”) ustanawia się miejscem złożenia elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej w celu umoż-

liwienia zainteresowanym zapoznania się z nią zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki              

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków prze-

prowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowa-

niu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261). 

 

§ 2 

1. Na potrzeby gromadzenia, opracowania i udostępniania elektronicznych wersji rozpraw doktorskich 

dopuszczonych do publicznej obrony w KUL przez Dział Repozytorium autor rozprawy, przed jej pu-

bliczną obroną wraz z egzemplarzami wersji papierowej oraz streszczeniami (których ilość określają 

przepisy wewnętrzne obowiązujące dla danych wydziałów), dostarcza do właściwego dziekanatu jeden 

                                                 
1 Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Rektora KUL z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia Rektora KUL z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Repozytorium Instytucjonalnego Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz zmiany zarządzenia Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, 

opracowywania i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium Instytucjonalnego KUL i pozycjonowania wydawnictw 

naukowych (Monitor KUL poz. 274) 



 

 

 

egzemplarz ukończonej rozprawy w wersji elektronicznej, dwa egzemplarze podpisanego oświadczenia 

o sposobie udostępniania pracy doktorskiej, którego wzór  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarzą-

dzenia oraz opis rozprawy doktorskiej. Wzór opisu rozprawy doktorskiej stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. W przypadku wyboru przez autora rozprawy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, opcji udzielenia 

KUL licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na publiczne udostępnienie rozprawy, autor zobowiązany jest 

dołączyć do Działu Repozytorium umowę licencyjną, w której udzieli KUL licencji niewyłącznej, której 

treść stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium. Umowę licencyjną można dostarczyć do 

dziekanatu wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 lub bezpośrednio do Działu Repozytorium. 

Powyższe oświadczenie, opis rozprawy doktorskiej oraz umowa licencyjna, w razie udzielenia przez 

autora licencji, muszą zostać złożone w wersji papierowej. W przypadku złożenia umowy licencyjnej 

do Działu Repozytorium bezpośrednio przez autora pracy, autor poświadcza tę czynność składając pi-

semne potwierdzenie dostarczenia dokumentu. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 3 do niniej-

szego zarządzenia. 

3. Wersja elektroniczna i papierowa rozprawy oraz dokumentacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana 

jest do Działu Repozytorium przez pracowników dziekanatu. Dziekanat pisemnie potwierdza dostarcze-

nie dokumentacji. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

4. Po otrzymaniu dokumentacji Dział Repozytorium wyda zaświadczenie potwierdzające jej odbiór, które 

zostanie przekazane do dziekanatu. Wzór powyższego zaświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniej-

szego zarządzenia. 

5. Rozprawę doktorską deponuje pracownik Działu Repozytorium. 

6. Po umieszczeniu rozprawy doktorskiej w Repozytorium, elektroniczna wersja pracy na nośniku infor-

matycznym CD/DVD jest przekazywana do Archiwum Uniwersyteckiego w czasie nie dłuższym niż 3 

miesiące od daty jej obrony. 

7. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej jest publicznie dostępna na co najmniej 10 dni przed jej pu-

bliczną obroną na jednym stanowisku komputerowym w Bibliotece Uniwersyteckiej bez możliwości 

kopiowania i drukowania tekstu. 

8. Przekazana wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej włączana jest do zbiorów Repozytorium oraz 

archiwizowana zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) oraz z poszanowaniem autorskich praw osobi-

stych autorów. 

9. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą rozpraw doktorskich, streszczeń oraz recenzji, których przedmiot ob-

jęty jest ochroną informacji niejawnych, w zakresie wynikającym z ochrony tych informacji, zgodnie    

z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167          

z późn. zm.), o której mowa w art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.). 

 

§ 3 

1. Egzemplarz wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej, tożsamej z wersją drukowaną, należy składać 

na trwałym nośniku informacji (CD/DVD), w formacie PDF lub powszechnie używanych edytorach 

tekstu, umożliwiających prostą zmianę pliku na PDF. Rozprawa powinna być przekazana w jednym 

pliku. 



 

 

 

2. Osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora decyduje o udostępnianiu rozprawy doktorskiej w Re-

pozytorium w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz § 4 ust. 2, które składa w dwóch jedno-

brzmiących  egzemplarzach. Jeden egzemplarz oświadczenia dołączany jest do akt przewodu doktor-

skiego, a drugi zostanie włączony do dokumentacji w Repozytorium. 

3. W przypadku rozpraw doktorskich, o których mowa w § 1 ust. 1, przygotowanych w języku obcym, 

abstrakt (streszczenie) powinien być napisany w języku polskim i angielskim oraz w języku, w którym 

praca powstała, jeżeli językiem tym jest język inny niż angielski. 

 

§ 4 

1. Autor jest zobowiązany do złożenia we właściwym dziekanacie oświadczenia o sposobie udostępniania 

rozprawy po obronie, o którym mowa w § 2 ust. 1-2 oraz ust. 2 poniżej. 

2. Autor rozprawy doktorskiej może: 

1) udzielić KUL zgody na rozpowszechnienie swojej pracy w ramach Repozytorium; 

2) nie wyrazić zgody na rozpowszechnienie swojej pracy w ramach Repozytorium. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące ust. 2 można uzyskać w Dziale Repozytorium lub na jego stronie 

internetowej. 

 

§ 5 

1. Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do Archiwum Uniwersyteckiego przed dniem wejścia w 

życie niniejszego zarządzenia, będą udostępniane w Repozytorium na pisemny wniosek autora rozprawy. 

2. Rozprawy doktorskie, o których mowa w ust. 1, posiadające  wersję elektroniczną, będą udostępniane 

w Repozytorium po weryfikacji zgodności wersji elektronicznej z egzemplarzem rozprawy w wersji 

papierowej przeprowadzonej przez Archiwum Uniwersyteckie. 

3. Rozprawy doktorskie, o których mowa w ust. 1, nieposiadające wersji elektronicznej, będą udostępniane 

w Repozytorium po ich digitalizacji wykonanej  przez Archiwum Uniwersyteckie. 

4. Wniosek autora o udostępnienie archiwalnej pracy doktorskiej w Repozytorium stanowi załącznik nr 6 

do zarządzenia. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania
i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw 
(Monitor KUL poz. 201 z późn. zm.)

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko autora 
rozprawy doktorskiej
Imię i nazwisko promotora 
rozprawy doktorskiej
Jednostka organizacyjna 
(wydział, instytut)
Tytuł rozprawy doktorskiej

Oświadczam, że:
jako autor rozprawy doktorskiej pt.: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1. Mam świadomość, że:  

▪ zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia
2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.
U. z 2018 r.,  poz.  261) przyjęcie mojej rozprawy doktorskiej  i  dopuszczenie jej  do publicznej
obrony oznacza między innymi umożliwienie zainteresowanym zapoznanie się z nią,
▪ na mocy powyższego rozporządzenia Katolicki Uniwersytet  Lubelski Jana Pawła II  umożliwia

zainteresowanym zapoznanie się z elektroniczną wersją mojej rozprawy doktorskiej.

2. Mam świadomość, że:
▪ przedkładając moją rozprawę doktorską do obrony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Pawła II, zezwalam na jej publiczne udostępnianie w sposób opisany powyżej, co oznacza, że staje
się ona utworem rozpowszechnionym w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych,
▪ można korzystać z niej w zakresie określonym w przepisach o dozwolonym użytku zawartych w

powyższej ustawie,
▪ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II może udostępniać ją zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to jest do celów badawczych lub poznawczych
za pośrednictwem swojego systemu informatycznego (terminali znajdujących się na terenie KUL).



2a. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią  Regulaminu Repozytorium Instytucjonalnego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz akceptuję jego treść.

3. Udzielam*/Nie  udzielam  Katolickiemu  Uniwersytetowi  Lubelskiemu  Jana  Pawła  II  licencji
niewyłącznej,  nieodpłatnej,  nieograniczonej czasowo ani terytorialnie na publiczne udostępnianie
mojej rozprawy doktorskiej:
□ ** tak, aby osoby trzecie mogły z niej korzystać wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami o

dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa,
(Zaznaczenie  tego punktu oznacza zgodę na publiczne udostępnianie rozprawy w Internecie  z
możliwością  jej  cytowania  oraz  robienia  kopii  na  własny  użytek,  bez  zezwolenia  na  jej
rozpowszechnianie do nieograniczonego kręgu odbiorców.)

□ ** składając jednocześnie oświadczenie o udzieleniu, w odniesieniu do tej rozprawy doktorskiej,
każdemu zainteresowanemu licencji  o postanowieniach tożsamych z wzorcem licencji  Creative
Commons  3.0  Uznanie  autorstwa  Polska  (CC-BY),  dostępnej  pod  adresem
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons  lub  innej  wersji  językowej  tej
licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative
Commons.
(Zaznaczenie tego punktu oznacza zgodę na publiczne udostępnianie rozprawy w Internecie wraz z
zezwoleniem  każdemu  na  rozpowszechnianie  utworu  i  jego  opracowań  w  dowolnym  celu,  z
zastrzeżeniem  poszanowania  autorskich  praw  osobistych,  tj.  w  szczególności  podawania
informacji o autorze; w przypadku zaznaczenia tego punktu informacja o udzieleniu  licencji CC-
BY powinna również znaleźć się w treści samej rozprawy.)

                               

……………………………                                                               ….....……....…...….….……….
       Miejscowość i data                                                                             Podpis autora

______________________________________________________

*   skreślić niepotrzebne
** zaznaczyć wybrane

Szczegółowy opis powyższych punktów oświadczenia jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Działu
Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw oraz w dziekanatach.



Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania               

i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw 

(Monitor KUL poz. 201 z późn. zm.) 
 

 

Opis rozprawy doktorskiej 

 

 
Imię i nazwisko autora pracy  

Imię i nazwisko promotora pracy  

Imię i nazwisko recenzenta pracy 

Imię i nazwisko recenzenta pracy 

 

Wydział  

Instytut/Katedra  

Data obrony  

Dziedzina wg klasyfikacji PKT*  

Tytuł pracy w języku polskim  

Tytuł pracy w języku angielskim  

Tytuł pracy w języku, w którym została 

napisana, jeśli nie jest to język polski ani język 

angielski 

 

Język pracy  

Słowa kluczowe w języku polskim (maks. 5)  

Słowa kluczowe w języku angielskim (maks. 5)  

Słowa kluczowe w języku, w którym praca 

została napisana, jeśli nie jest to język polski 

ani język angielski (maks. 5) 

 

Streszczenie pracy w języku polskim 

(maks. 1400 znaków) 

 

Streszczenie pracy w języku angielskim 

(maks. 1400 znaków) 

 

Streszczenie pracy w języku, w którym została 

napisana, jeśli nie jest to język polski ani język 

angielski (maks. 1400 znaków) 

 

Opis fizyczny (liczba stron, tabeli, wykresów, 

bibliografia) 

 

 

* Polska Klasyfikacja Tematyczna 



Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania                   

i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw  

(Monitor KUL poz. 201 z późn. zm.) 

 

Lublin, dnia .......................... 

………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż przekazałam/em umowę licencyjną niewyłączną (jeden egzemplarz w wersji 

papierowej) do Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. 

 

 

 

 

 

........................................................................................ 

(pieczątka i podpis osoby przekazującej dokumentację) 

 

 



Załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania                   

i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw  

(Monitor KUL poz. 201 z późn. zm.) 

 

 

Lublin, dnia .......................... 

 

 

 

 

Dziekanat Wydziału ................................................................ potwierdza przekazanie: 

 

1. egzemplarza rozprawy doktorskiej (w wersji elektronicznej) 

 

................................................................................................................................................................ 

(temat rozprawy doktorskiej) 

Pani/Pana ..............................................................................................................................................; 

2. opisu rozprawy (jeden egzemplarz w wersji papierowej); 

3. oświadczenia o sposobie udostępniania rozprawy po obronie (jeden egzemplarz w wersji 

papierowej); 

4. umowę licencyjną niewyłączną (jeden egzemplarz w wersji papierowej) – w przypadku gdy 

takowa jest zawierana. 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................ 

(pieczątka i podpis osoby przekazującej dokumentację) 

 

 



Załącznik nr 5 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania                   

i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw  

(Monitor KUL poz. 201 z późn. zm.) 
 
 

Lublin, dnia …….…….………… 
 
 

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 

 

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw potwierdza, że otrzymano: 

 

1. egzemplarz rozprawy doktorskiej (w wersji elektronicznej) 

 

....................................................................................................................................................... 

(temat rozprawy doktorskiej) 

 

Pani/Pana .............................................................................................................................……; 

2. opis rozprawy doktorskiej (jeden egzemplarz w wersji papierowej); 

3. oświadczenie o sposobie udostępniania rozprawy po obronie (jeden egzemplarz w wersji 

papierowej); 

4. umowę licencyjną niewyłączną (jeden egzemplarz w wersji papierowej) – w przypadku 

gdy takowa jest zawierana. 

 
 
 
 

 

                                                             

….……………..…………..…….……………………… 

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw  
 



Załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania                   

i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw  

(Monitor KUL poz. 201 z późn. zm.) 

 

 

 
Imię i nazwisko: ...........................................    Lublin, dnia ……………………. 

Adres i telefon: ............................................. 

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

E-mail: ........................................................... 

 

 

 

Wniosek o udostępnienie archiwalnej rozprawy doktorskiej w Repozytorium 

Instytucjonalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

 

 

      Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw  
     

 

Uprzejmie proszę o zgodę na udostępnienie części/całości* rozprawy doktorskiej pt.: 

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

……………………………………………………….. w Repozytorium Instytucjonalnym Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

 

 

………………………………………. 

          Podpis wnioskodawcy 

 

 

Opis pracy: 

 

Imię i nazwisko autora ................................................…...........................…………………………… 

Współautorzy ................................................……………...........................………………………….. 

Imię i nazwisko promotora rozprawy doktorskiej …………………...........................……………….. 

Wydział ................................................…………………............................………………………….. 

Instytut/Katedra ................................................…………...........................………………………….. 

Forma pracy: drukowana/elektroniczna* 

                                                 
*  Niepotrzebne skreślić 


