Załącznik do Zarządzenia Rektora
nr 03/04/2021 z dnia 16.04.2021 r.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA
PRAC DYPLOMOWYCH W BIBLIOTECE
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
z siedzibą w Warszawie

§1
1. Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie gromadzi, przechowuje i udostępnia prace
dyplomowe studentów WSBiO w Warszawie.
2. Udostępniane są tylko te prace dyplomowe, których autorzy wyrazili na to zgodę.
§2
1. Biblioteka WSBiO w Warszawie zobowiązuje się do przechowywania prac
dyplomowych w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych
twórcy/ów.
2. Wgląd do pracy dyplomowej jest możliwy tylko w sytuacji kiedy autor pracy wyraził
na to pisemną zgodę.
§3
1. Prace dyplomowe są udostępniane w formie kopii papierowej lub na płycie CD po
złożeniu czytelnie wypełnionego wniosku na udostępnienie pracy dyplomowej przy
czym na wniosku mogą być wpisane maksymalnie 3 prace dyplomowe.
2. Wzór wniosku o udostępnienie pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 1 i 2 do
niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej oraz bezpośrednio
w Bibliotece WSBiO w Warszawie.
3. Prace dyplomowe mogą być udostępnione:
a) studentom WSBiO w Warszawie;
b) nauczycielom akademickim i innym pracownikom WSBiO w Warszawie;
c) autorowi/autorom pracy dyplomowej.

§4
1. Z prac dyplomowych można korzystać tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki WSBiO
w Warszawie pod nadzorem bibliotekarza lub w trakcie seminariów dyplomowych,
które są prowadzone w siedzibie Uczelni.
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2. Czytelnik może otrzymać do wglądu maksymalnie 3 prace dyplomowe jednocześnie.
3. Po zapoznaniu się z otrzymaną pracą czytelnik niezwłocznie zwraca ją
bibliotekarzowi.
4. Wynoszenie udostępnionych materiałów poza teren Biblioteki WSBiO w Warszawie
lub miejsce prowadzenia seminariów w Uczelni jest zabronione.
5. Prace dyplomowe podlegają pełnej ochronie praw autorskich, dlatego też nie mogą
być kopiowane w jakimkolwiek zakresie.
6. Próba skopiowania pracy dyplomowej może być podstawą do wyciągnięcia
konsekwencji w stosunku do czytelnika oraz zablokowania możliwości korzystania
z prac dyplomowych.
§5
1. Czytelnik jest zobowiązany do zachowania ostrożności w obchodzeniu się
z udostępnionymi materiałami i stosowania się do wszystkich zaleceń bibliotekarza.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez użytkownika zasad udostępniania prac
dyplomowych bibliotekarz zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie władz
WSBiO w Warszawie i odnotowania tego na koncie bibliotecznym użytkownika.
3. Czytelnik korzystający z prac dyplomowych zobowiązuje się do:
a) Wypełnienia i złożenia wniosku o udostępnienie pracy dyplomowej;
b) przedstawienia bibliotekarzowi aktualnej legitymacji studenckiej, a w przypadku
wykładowców i innych pracowników Uczelni – ważnego dokumentu tożsamości;
c) zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych do czytelni materiałów własnych;
§6
1. Korzystających ze zbiorów obowiązują także przepisy ogólne Regulaminu Biblioteki
WSBiO w Warszawie.
§7
1. Osoba korzystająca z wybranych prac dyplomowych ponosi pełną odpowiedzialność
za powierzone jej materiały.
2. Czytelnik jest również zobowiązany do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83, z póź.
zm. t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1231).

