Regulamin
Repozytorium Instytucjonalnego PJATK

I PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Repozytorium Instytucjonalne PJATK służy upowszechnianiu dorobku naukowego
i dydaktycznego pracowników, doktorantów oraz studentów PJATK
a także promowaniu i upowszechnianiu wyników projektów i badań naukowych
prowadzonych w PJATK.
2. W Repozytorium gromadzone są oraz udostępniane elektroniczne wersje utworów
pracowników, doktorantów i studentów PJATK lub innych prac wydanych
w Wydawnictwie PJATK, zwane dalej Materiałami.
3. Deponowanie oraz udostępnianie Materiałów odbywa się on-line za pośrednictwem
serwisu internetowego: http://repin.pjwstk.edu.pl
4. Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania oraz
bezpieczeństwa Materiałów zamieszczanych w Repozytorium PJATK.

II GROMADZENIE MATERIAŁÓW
§2
1. Repozytorium PJATK ma budowę hierarchiczną, tzn. poszczególnym wydziałom
oraz innym jednostkom PJATK odpowiadają zbiory Repozytorium, w których skład
wchodzą w szczególności kolekcje:
a.
b.
c.
d.

artykuły
książki
materiały dydaktyczne
materiały konferencyjne
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e. prace doktorskie, habilitacyjne oraz prace dyplomowe studentów (wybrane
przez promotora).

III DEPONOWANIE MATERIAŁÓW
§3
1. Depozytariuszem Materiałów może zostać pracownik lub doktorant PJATK
po uzyskaniu autoryzacji udzielanej przez administratora Repozytorium, którym
jest kierownik Biblioteki.
2. Deponowanie Materiałów w Repozytorium możliwe jest przez:
a. deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizacja), w przypadku autora pracy
b. deponowanie pośrednie – przez administratora Repozytorium.

IV UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW
§4
1. Depozytariusze udostępniają w Repozytorium publikacje nieodpłatnie, na
podstawie otwartych licencji Creative Commons.
2. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium jest
otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
3. Opisy bibliograficzne mogą być wykorzystane pod warunkiem podania
oryginalnego adresu bibliograficznego lub identyfikatora URL.
4. Kopie Materiałów – bez zgody właściciela praw autorskich – mogą być
sporządzone wyłącznie na użytek własny lub do celów naukowych
i dydaktycznych, pod warunkiem powołania się na źródło, stosownie do udzielonej
przez autora licencji.

V BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§5
1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Materiały i odpowiada za
ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści
mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.
2. Materiały naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez
administratora Repozytorium bez zgody autora. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów,
w stosunku do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.
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3. Zasób repozytorium jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem
bezpieczeństwa danych.
4. Materiały zdeponowane w Repozytorium nie podlegają wycofaniu przez autorów.
5. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora możliwe jest zaktualizowanie lub
usunięcie zdeponowanego Materiału, wyłącznie za pośrednictwem administratora
Repozytorium.
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