UMOWA
w sprawie korzystania z dóbr intelektualnych
powstałych w trakcie realizacji pracy dyplomowej*/pracy doktorskiej*
wykonywanej w Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie
Dnia ........................................ w Szczecinie pomiędzy
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310
Szczecin, zwanym dalej Uniwersytetem, który reprezentuje:
Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, upoważniony
do reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora w dniu ………………. r.,
a
Panią*/Panem*/...................................................................................studentem ...... roku,
zwanym dalej „Autorem”, została zawarta umowa następującej treści:
1. Strony oświadczają, że w Katedrze*/Zakładzie*/ ………………………..…….………...........
pod kierunkiem ........................................................................................ zwanego dalej
„Promotorem” wykonywana będzie* praca dyplomowa*/doktorska zwana dalej „Pracą” pt.
.......................................................................................................................................................
........................................
2. Strony oświadczają, że Praca powstaje przy wsparciu finansowym*/materiałowym*/
organizacyjnym*/ z wykorzystaniem aparatury* Uniwersytetu.
3. Autor oświadcza, że Praca będzie*/jest* wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszać praw
osób trzecich.
4. Autor z chwilą złożenia Pracy przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe*/udziela
nieodpłatnej licencji na czas nieograniczony* do Pracy na rzecz Uniwersytetu, na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie dowolną techniką*,
b) zwielokrotnienie dowolna techniką, w tym technika drukarską, reprograficzną, technikami
komputerowymi*,
c) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy pracy*,
d) wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w tym
w sieci Internet i Intranet*,
e) udostępnianie egzemplarza Pracy osobom trzecim*,
5. Autor wyraża zgodę na korzystanie z fragmentów pracy w publikacjach pod afiliacją Uczelni.
6. Autorowi przysługują autorskie prawa osobiste, zwłaszcza prawo do umieszczenia jego
nazwiska na publikacji pracy.
7. Prawo do korzystania z zawartych w pracy wyników (w tym podlegających ochronie prawnej
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, baz danych, programów
komputerowych) przysługuje Uniwersytetowi.
8. Bez zgody Uniwersytetu Autor nie może ujawniać ani udostępniać wyników osobom trzecim
jak również nie może z nich korzystać w sposób komercyjny we własnym zakresie.
9. Autorowi służy prawo do uznania go za twórcę lub współtwórcę zawartych w pracy wyników
chronionych prawnie.

10. Jeżeli zawarte w pracy wyniki będą miały być publikowane, Promotor i Autor ustalą wielkość
swych udziałów w prawach autorskich do publikacji na podstawie wkładu każdej z nich w
powstanie tych wyników.
11. Jeżeli w trakcie realizacji pracy zajdą okoliczności uzasadniające zmianę treści umowy to
może zostać ona zmieniona w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
12. Autor oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu zarządzania prawami własności
intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie*.
13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, kodeksu cywilnego
oraz Regulaminu, o którym mowa w ust.12.
14. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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* niepotrzebne skreślić

