
Załącznik nr i do Uchwały 506/11/2019 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 28 listopada 2019 r.

Polityka otwartości dostępu do publikacji naukowych 

wraz z danymi badawczymi uzyskanymi 

w jednostkach naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

W celu zapewnienia wysokich standardów naukowych oraz dbałości o przestrzeganie zasad dobrej 

praktyki prowadzenia prac naukowych w jednostkach naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Senat UR uchwala następujące zasady.

§1
Pojęcia używane w niniejszej Polityce należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi 

w Regulaminie Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności 

Przemysłowej oraz Zasadami Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 

w Uniwersytecie Rzeszowskim zwanym dalej „ Regulaminem".

Przyjmuje się następujące definicje pojęć:

1. Artykuły naukowe:

a) publikacje w czasopismach naukowych;

b) publikacje w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych;

c) monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych.

2. Dane badawcze - dane zebrane lub wytworzone jako materiały źródłowe do analizy w ramach 

badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Rzeszowskim.

§2
Niniejsza Polityka jest integralną częścią wszystkich aktów prawnych obowiązujących na 

Uniwersytecie Rzeszowskim, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej rezultatów 

twórczych.

§3
Niniejsza Polityka obowiązuje pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także inne osoby 

z którymi zawarto umowę przewidującą zastosowanie niniejszej Polityki.

Otwarty dostęp do artykułów naukowych

§4
Autorzy powinni dołożyć wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia otwartego dostępu do 

artykułów naukowych własnego autorstwa poprzez:
a) zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji pełnego tekstu artykułu naukowego 

w repozytorium UR oraz



b) publiczne udostępnienie artykułu naukowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz w formie nieodpłatnej (o ile nie jest to 

regulowane odrębnymi przepisami), niezwłocznie po opublikowaniu.

§5
Autorzy artykułów naukowych są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgadniania ze 

współautorami zakresu, miejsca przechowywania i sposobu udostępniania artykułów naukowych 

i związanych z nimi danych badawczych.

Otwarty dostęp do danych badawczych

§6

Autorzy danych badawczych, powinni dołożyć wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia 

otwartego dostępu do wspomnianych badań wraz z niezbędnymi informacjami im towarzyszącymi, 

a w szczególności:

a) zdeponowanie danych badawczych we wskazanym repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

lub w innym, wskazanym przez właściwe Organy, wyspecjalizowanym miejscu, właściwym dla 

danegotypu danych;

b) jeśli to możliwe, publiczne udostępnienie danych badawczych tak by każdy miał do nich dostęp 

w czasie i miejscu przez siebie wybranym bez ograniczeń prawnych, np. wraz z udzieleniem 

wolnej licencji;

c) wprowadzenie standardów identyfikacji danych z wykorzystaniem odpowiednich metod (np. za 

pomocą standardów DOI).

§7
Kierownicy projektów badawczych realizowanych ze źródeł zewnętrznych zobowiązani są do:

a) opracowania planu zarządzania danymi badawczymi w projekcie określającego zasady 

zarządzania danymi w trakcie i po zakończeniu badań, definiującego rodzaje danych zbieranych, 

przetwarzanych lub wytwarzanych w trakcie badań, określającego stosowane w odniesieniu do 

danych metodologie i standardy, a także zasady udostępniania danych i ich długoterminową 

archiwizację;

b) modyfikacji planu zarządzania danymi badawczymi w trakcie trwania projektu, o ile zachodzi taka 

konieczność.

§8
Autorzy danych badawczych prowadzą działania podjęte w związku ze zobowiązaniami wynikającymi 
z niniejszej Polityki oraz ich efekty w sposób określony przez Koordynatora do spraw Otwartego 

Dostępu - Zastępca Kierownika UCTT.

Koordynator do spraw Otwartego Dostępu

§9
i. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego powołuje Koordynatora do Spraw Otwartego Dostępu, 

z. Do zadań Koordynatora do Spraw Otwartego Dostępu należy:



a) informowanie o niniejszej Polityce;
b) koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury ds. 

Polityki Otwartości Uniwersytetu Rzeszowskiego;

c) doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką;

d) edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji artykułów i danych 

badawczych;

e) monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Rektorowi.

3. Koordynator do Spraw Otwartego Dostępu przedstawia władzom Uniwersytetu Rzeszowskiego 

raport na temat realizacji Polityki za poprzedni rok do końca pierwszego kwartału następnego 

roku. Rektor jednostki publikuje raport na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Rektor_

prof. dr hab. Sylwaster Czopek


