PISMO OKÓLNE Nr 4/2015
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie postępowania z uszkodzonym nośnikiem elektronicznym
zawierającym pracę dyplomową obronioną w Politechnice Koszalińskiej
w okresie 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 167 b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. ze zm.) uczelnie mają obowiązek zamieszczania
pisemnych prac dyplomowych w ORPD.
Dla prac obronionych w okresie od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
przekazywanych do ORPD, ustala się następujący tryb postępowania:
1. Dane podlegają przekazaniu do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac
Dyplomowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2015 Rektora Politechniki
Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przekazywania pisemnych prac
dyplomowych obronionych w Politechnice Koszalińskiej do Ogólnopolskiego
Repozytorium Prac Dyplomowych.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika należy sporządzić protokół według
wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszego Pisma Okólnego.
3. Uszkodzone nośniki należy zaewidencjonować w rejestrze prowadzonym
w podstawowej jednostce organizacyjnej. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 2
do niniejszego Pisma.
4. Oceny uszkodzenia nośnika dokonuje komisja powołana przez kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej w składzie co najmniej: pracownik
Wydziału/Instytutu uprawniony do korzystania z ORPD, kierownik dziekanatu
i informatyk Wydziału/Instytutu.
5. Uszkodzony nośnik i protokół, o którym mowa w pkt. 2, przechowuje się w aktach
studenta.
6. Za organizację i realizację zasad określonych w niniejszym Piśmie Okólnym
w podstawowej jednostce organizacyjnej odpowiedzialny jest jej kierownik.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Załącznik Nr 1 do Pisma Okólnego Nr 4/2015

Koszalin, dnia ………………
pieczątka jednostki

Protokół stwierdzający uszkodzenie nośnika elektronicznego
zawierającego pracę dyplomową

Komisja w składzie:
(imiona, nazwiska)

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

w dniu ……………………………….. r. stwierdziła uszkodzenie nośnika elektronicznego
zawierającego
pracę
dyplomową
(inżynierską,
licencjacką,
magisterską*)
………………………………………………………………................. (imię i nazwisko
dyplomanta) polegające na…………………………………………………………………….
W związku z powyższym nie jest możliwe przekazanie danych do Ogólnopolskiego
Repozytorium Prac Dyplomowych.

Podpisy członków Komisji
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………....

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Pisma Okólnego Nr 4/2015
pieczątka jednostki

Rejestr uszkodzonych nośników elektronicznych
zawierających pracę dyplomową

Lp.

Nazwisko i imię studenta

*niepotrzebne skreślić

Nr albumu

Data
obrony

Temat pracy dyplomowej

Rodzaj pracy
dyplomowej
(inż./lic./mgr*)

Data wpisu
do rejestru

