
  

     
 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   96 / 2010 
 

Rektora Politechniki Opolskiej 

z dnia 30 grudnia 2010 r.  

zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z wydawnictw zakupionych ze środków 

budżetowych dla potrzeb prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych, działalności 

dydaktycznej oraz gromadzenia  materiałów konferencyjnych, publikacji pracowników i prac 

dyplomowych  studentów Politechniki Opolskiej 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i w związku z art. 13 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,  poz. 1365 z późn. zm.) z a r z ą d z a   s i ę, co 

następuje: 

 

§  1. W zarządzeniu nr 21/2009 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 11 marca 2009 r. w 

sprawie korzystania z wydawnictw zakupionych ze środków budżetowych dla potrzeb prowadzonych 

badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej oraz gromadzenia  materiałów 

konferencyjnych, publikacji pracowników i prac dyplomowych studentów Politechniki Opolskiej, 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 2. Pracownik, doktorant, student, który uczestniczył w konferencji naukowej, 

seminarium naukowym w kraju lub za granicą, obowiązany jest złożyć w Oddziale 

Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Druków Zwartych Biblioteki Głównej materiały 

otrzymane w ramach opłaty  wniesionej przez  Politechnikę Opolską, zwaną dalej „Uczelnią”. 

Odnotowanie na delegacji faktu złożenia materiałów bądź zobowiązanie się do złożenia 

powyższych materiałów w terminie późniejszym (bezzwłocznie po ich otrzymaniu od 

organizatora) w Bibliotece Głównej, będzie podstawą do zatwierdzenia delegacji pod względem 

merytorycznym przez upoważnione osoby. Niewypełnienie powyższego obowiązku będzie 

skutkowało nierozliczeniem delegacji.” 

 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 4. Pracownik, który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, obowiązany 

jest przekazać do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej jeden egzemplarz   

rozprawy habilitacyjnej w terminie do dwóch tygodni od daty nadania stopnia naukowego.” 

 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 7. Wydziały, w których powstają prace dyplomowe (inżynierskie, licencjackie, 

magisterskie) zobowiązane są do przekazywania do Oddziału Informacji Naukowej  Biblioteki 

Głównej Kart Opisu Prac Dyplomowych w wersji drukowanej i elektronicznej, zgodnie z 

zarządzeniem  dotyczącym obowiązku wypełniania karty opisu pracy dyplomowej i rozprawy 

habilitacyjnej.” 

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2011 r. 

 

  


