Nr 82/11/12
Rektora Politechniki
z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie utworzenia repozytorium „Repolis”
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
.),
§1
1. Tworzy
,
adresem internetowym repolis.bg.polsl.pl, zwane dalej „Repolis”.
2. Celem Repolis jest przechowywanie i publiczne
publikacji naukowych,
zwanych dalej „m
”, których przynajmniej jeden z autorów jest pracownikiem
Politechniki
Pracownicy Politechniki
przechowywania
3.
ady, o której mowa w § 2,
a)

h

b) usprawnieniu procesu komunikacji naukowej i wymiany informacji naukowej,
c)
tania
d)

,
e)
f)
4. Zadania administratora Repolis wykonuje dyrektor Biblioteki
Politechniki
zwany dalej „Administratorem”.
5. Administrator prowadzi Repolis zgodnie z Regulaminu korzystania z repozytorium
Repolis
Z
.
6. Administrator wykonuje decyzje Rady, o której mowa w § 2.
§2
Repolis,
dalej „
”.
zgody lub odmowa zgody na publiczne
przechowywanych w Repolis, zgodnie z postanowieniami

1. Tworzy
2. Do kompetencji Rady
m
regulaminu Repolis.
3. W
Rady wchodzi po jednym przedstawicielu delegowanym przez
z jednostek
. Kierownicy jednostek podstawowych
swoich przedstawicieli do Rady w terminie
od dnia
w
niniejszego
4.
w Radzie wygasa w przypadku
rezygnacji lub
przez
Kierownik jednostki podstawowej
Rady
jego przedstawicielem z powodu
niezgodnego z regulaminem Rady lub
regulaminem Repolis, a
w przypadku nie uczestniczenia w pracach Rady przez
okres
3
5. W przypadku
w Radzie,
kierownik jednostki

6.

Rady Rektor

uje p

iw

Rady.
7.

Rady
posiedzenia Rady, przewodniczy jej obradom, reprezentuje
i podpisuje
Rady.
zapewnia sprawne
Rady.
8.
Rady
p
w przypadku jego
9. Rada podejmuje decyzje
W przypadku równej liczby
jest
a przy jego
.
10. Rada
na podstawie regulaminu Rady zatwierdzonego przez Rektora.
na
i terminowe

§3
1. Zgodnie z art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Politechnice
publikacji
utworów naukowych stworzonych przez pracowników w wyniku wykonywania
ze stosunku pracy.
2. Politechnika
zezwala pracownikom na opublikowanie utworów, o których mowa
w ust. 1 w sposób wybrany przez pracownika indywidualnie.
wzajemnego, pracownicy
do przechowywania tych utworów w Repolis
oraz
utworów, zgodnie
w sposób wybrany przez pracownika.
3. Postanowienie ust.
cie niniejszego
,

§4
wchodzi w

z dniem podpisania.

R, RO, RN, RW, RD, RA, AK
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni

