Udostępnianie prac magisterskich i inżynierskich powstałych
na Wydziale WGGIOŚ AGH
§1
1. Prace magisterskie i inżynierskie powstałe na Wydziale WGGIOŚ AGH
są gromadzone i udostępniane w Bibliotece Wydziału wyłącznie w formie elektronicznej.
§2
1.

Dane bibliograficzne wraz ze streszczeniami umieszczone są w
elektronicznej bazie danych prac magisterskich i inżynierskich dostępnej dla wszystkich
studentów i pracowników uczelni zalogowanych z komputerów w sieci AGH.
§3

1. Dostęp do pełnotekstowej wersji pracy magisterskiej lub inżynierskiej
wyłącznie w czytelni Biblioteki Wydziału bez prawa kopiowania.

możliwy jest

2. Prace udostępnia się na podstawie formularza – wniosku o udostępnienie prac
magisterskich/ inżynierskich (Formularze Nr 1 i Nr 2 w załączniku) oraz oświadczenia
autora pracy, złożonego w Bibliotece Wydziału, potwierdzającego jego zgodę na
udostępnianie.
3. W przypadku braku pisemnej zgody autora pracy, na podstawie decyzji promotora, pod
kierunkiem którego praca została napisana.
4. W przypadku, kiedy promotor pracy przebywa na emeryturze, zgodę na udostępnienie
pracy powinien wyrazić, kierownik Katedry, w której praca została napisana.
§4
Prace mogą być udostępnione:
1. Studentom i doktorantom AGH – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub
legitymacji uczestnika studiów doktoranckich oraz wniosku (Formularz Nr 1 i Nr 2), na
którym wyrazi swym podpisem zgodę ich promotor lub opiekun naukowy pracy.
2. Samodzielni pracownicy naukowi AGH za okazaniem dowodu osobistego
bez pisemnego uzasadnienia.
3. Pozostali pracownicy Uczelni oraz osoby spoza Uczelni - pracownicy innych szkół
wyższych, instytucji naukowych oraz słuchacze studiów doktoranckich :
a) za okazaniem dowodu osobistego, ważnej legitymacji służbowej, legitymacji studiów
doktoranckich,
b) oraz na podstawie pisemnego wniosku dziekanów kolegiów lub wydziałów oraz
kierowników instytucji naukowych, w których są zatrudnieni. (Formularz nr 2 w
załączniku) lub są słuchaczami studiów doktoranckich.
5. Studenci innych uczelni wyższych:
a) za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,
b) oraz na podstawie pisemnego wniosku dziekanów kolegiów lub wydziałów, w których
są słuchaczami. (Formularz nr 1 w załączniku).
§5
1. Jednorazowo udostępnia się do 3 prac magisterskich/inżynierskich.
2. Użytkownik może korzystać z prac przez okres 1 miesiąca od daty
złożenia wypełnionego formularza.

§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załączniki:
Formularz nr 1: Wniosek o udostępnienie prac magisterskich/inżynierskich studentom
Formularz nr 2 Wniosek o udostępnienie prac magisterskich/inżynierskich pracownikom naukowym
oraz słuchaczom studiów doktoranckich

