REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PRAC DYPLOMOWYCH
W BIBLIOTECE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI
W POZNANIU

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 Nr 24, poz. 83,
z póź. zm., t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231), wprowadzam niniejszy regulamin.
§1
1. Biblioteka WSZiB w Poznaniu gromadzi, przechowuje i udostępnia wybrane prace
dyplomowe studentów WSZiB w Poznaniu dla celów naukowo-badawczych.
2. Udostępniane są tylko te prace dyplomowe, których autorzy wyrazili na to zgodę.
§2
1. Prace dyplomowe są udostępniane w formie kopii papierowej po wpisaniu się na
listę udostępnień prac dyplomowych.
2. Prace dyplomowe mogą być udostępniane:
a) autorowi/autorom pracy dyplomowej,
b) studentom WSZiB w Poznaniu,
c) wykładowcom i innym pracownikom WSZiB w Poznaniu.
3. W celu umożliwienia wglądu do pracy dyplomowej autor/autorzy pracy
udzielił/udzielili (w formie pisemnej w oświadczeniu o samodzielnym pisaniu pracy
dyplomowej) zgody na jej udostępnianie w siedzibie Biblioteki WSZiB w Poznaniu
lub w trakcie seminariów dyplomowych.
4. Biblioteka WSZiB w Poznaniu zobowiązuje się do przechowywania prac
dyplomowych w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych
twórcy/ów.
§3
1. Z prac dyplomowych
można korzystać tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki
WSZiB w Poznaniu pod nadzorem dyżurnego bibliotekarza lub w trakcie seminariów
dyplomowych, które są prowadzone we WSZiB w Poznaniu.
2. Czytelnik korzystający z prac dyplomowych zobowiązuje się do:
a) wpisania się na listę udostępnień prac dyplomowych;
b) przedłożenia pracownikowi Biblioteki aktualnej legitymacji studenckiej, a w
przypadku wykładowców i innych pracowników Uczelni - ważnego dokumentu
tożsamości;

c) przedstawienia, na wyraźne życzenie pracownika Biblioteki, wnoszonych i
wynoszonych materiałów własnych.
3. Po zapoznaniu się z otrzymaną pracą dyplomową czytelnik niezwłocznie zwraca ją
pracownikowi Biblioteki.
4. Czytelnik jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z udostępnianymi
materiałami i stosowania się do wszystkich zaleceń bibliotekarza.
5. Wynoszenie udostępnianych materiałów poza teren Biblioteki lub miejsce
prowadzenia seminariów dyplomowych w Uczelni, kopiowanie, fotografowanie,
filmowanie, skanowanie lub przepisywanie jest zabronione.
§4
Osoba korzystająca z wybranych prac dyplomowych ponosi pełną odpowiedzialność za
powierzone jej materiały. Czytelnik jest również zobowiązany do przestrzegania Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 Nr
24, poz. 83, z póź. zm., t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1231)
§5
1. Korzystających ze zbiorów obowiązują także przepisy ogólne Regulaminu Biblioteki
WSZiB w Poznaniu.
2. W wypadku niezastosowania się przez czytelnika do zasad udostępniania prac
dyplomowych, bibliotekarz zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o
tym fakcie Kierownika Biblioteki.
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