
  

 
 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora UPP  
nr 155/2021 z dnia 12 października 2021 r. 

 
 

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ NA PODSTAWIE ZBIORU 
OPUBLIKOWANYCH I POWIĄZANYCH TEMATYCZNIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH1 

 
 

§ 1 
1. Rozprawa doktorska, składająca się ze zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UPP w całości, 
nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem jej obrony. 

2. Z obowiązku umieszczenia pełnej wersji w BIP, o którym mowa w ust. 1, zwolnione są 
rozprawy, których przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną. W takim przypadku 
w BIP udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tajemnicą.  
 

§ 2 
1. Podmiot doktoryzujący, tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, aby zamieścić rozprawę 

doktorską w BIP na uczelnianej stronie podmiotowej musi mieć prawo do dysponowania 
dziełem i jego zdeponowania bez żadnych ograniczeń prawnych i bez naruszania praw 
własności majątkowej wydawców czasopism, w których opublikowano artykuły naukowe 
wchodzące w skład zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych stanowiących 
podstawę rozprawy doktorskiej. W związku z tym wszystkie prace wchodzące w skład 
rozprawy doktorskiej muszą być opublikowane na licencjach Creative Commons. Jeśli nie 
spełniono tego wymogu podmiot doktoryzujący nie ma prawa opublikować rozprawy 
doktorskiej w BIP, ani też doprowadzić do dalszego procedowania przewodu doktorskiego, 
bez łamania praw majątkowych wydawców artykułów naukowych do dzieł opublikowanych 
w czasopismach.  

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony jeśli publikacje wchodzące  
w skład zbioru artykułów naukowych stanowiących podstawę rozprawy doktorskiej 
opublikowano w: 
1) czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na 

etapie rejestracji w Directory of Open Journal (DOAJ)2 – realizując założenia tzw. „złotej 
drogi dostępu”; 

2) czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych3) pod warunkiem, że wersja wydawnicza 
artykułu – tzw. Version of Record (VoR)4 lub wersja autorska artykułu – tzw. Author 
Accepted Manuscript (AAM)5 będzie opublikowana przez wydawcę lub autora pracy  
w otwartym repozytorium publikacji natychmiast po opublikowaniu wersji online (bez 
żadnego embarga czasowego, czyli bez odroczonej zgody wydawnictwa na 
opublikowanie VoR lub AAM) – realizując założenia tzw. „zielonej drogi dostępu”.  

3. Zaleca się publikację artykułu naukowego w czasopismach hybrydowych z zachowaniem 
wymogu otwartości do artykułu naukowego, zgodnie z założeniami zielonej drogi dostępu 
określonej w ust. 2 pkt 2, z uwagi na częstą konieczność uiszczenia opłaty na rzecz 
wydawnictwa (tzw. Article Processing Charge, APC), w sytuacji, gdy nie jest możliwe 
pokrycie kosztów APC przez jednostkę organizacyjną UPP, w której jest realizowany 
przewód doktorski. 

                                                           
1 Niniejsze wytyczne obowiązują doktorantów Szkoły Doktorskiej UPP oraz uczestników studiów doktoranckich na UPP, 
którym wszczęto postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 30 kwietnia 2019 r., a za ich stosowanie w praktyce 
odpowiada promotor doktoranta 
2 https://www.doaj.org/ 
3 Czasopisma hybrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły dostępne w ramach płatnej 
subskrypcji czasopism 
4 VoR jest wersją manuskryptu opublikowaną w czasopiśmie z zestawem czcionek i brandingiem czasopisma. Jest to wersja 
opublikowana, dostępna jako pdf wydawcy 
5 AAM jest ostateczną, stworzoną przez autora wersją manuskryptu (tzw. postprint), która obejmuje wszelkie zmiany 
dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez czasopismo 



  

 
 

4. W celu spełnienia warunku określonego w ust. 2 pkt 2 zaleca się stosowanie Procedury 
deponowania publikacji w otwartym dostępie w Repozytorium CEON i deponowania wersji 
autorskiej artykułów w otwartym Zbiorze publikacji UPP w Repozytorium publikacji CEON 
na licencjach Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY) lub uznanie autorstwa – na 
tych samych warunkach (CC BY-SA).  
 

§ 3 
Jeżeli prace będące częścią zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych 
wchodzących w skład rozprawy doktorskiej opublikowano w czasopismach zamkniętych (bez 
zapewnienia zasad otwartego dostępu, o których mowa w § 2), promotor pracy,  
w porozumieniu z podmiotem świadczącym obsługę prawną na rzecz UPP, zobowiązany jest 
podjąć negocjacje z wydawnictwem celem ustalenia możliwych rozwiązań, które nie 
pozbawiają doktoranta prawa do realizacji przewodu doktorskiego, a jednocześnie nie 
naruszają praw majątkowych wydawnictwa i dobrego imienia UPP. 

 


