Platforma PhD Thesis – UAIC
Condiții de utilizare
Open Access: http://intranet.uaic.ro/sites/PhD/
În conformitate cu HOTĂRÂREA nr. 11 din 24.06.2015 a Biroului Executiv al Consiliului de
Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
În ședința ВЕСА din data de 24.06.2015 s-a hotărât crearea unei platforme electronice de tip Open
Access care să conțină tezele de doctorat susținute în UAIC și rezumatele acestora, începând cu anul
2012, cu următoarele specificații:
Art. 1. Toate informațiile expuse sau conținute pe platforma „PhD Thesis Database”: textele tezelor de
doctorat, textele rezumatelor tezelor de doctorat, fotografiile, ilustrațiile, înregistrările audio-video,
mărcile de fabricație, mărcile de servicii, sunt protejate de către legile dreptului de autor și de
proprietate intelectuală;
Art. 2. Conținutul platformei „PhD Thesis Database” este deținut de Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iași, iar încărcarea fișierelor conținând tezele de doctorat și rezumatele tezelor de doctorat pe
această platformă se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor
și drepturile conexe și ale art. 66 din HG nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat;
Art. 3. Utilizatorii pot folosi conținutul platformei numai în măsura în care aceasta se face cu
respectarea legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor și domeniul proprietății intelectuale,
cu utilizarea datelor personale ale autorului;
Art. 4. Utilizatorii acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie,
furnizeze, expună sau să exploateze comercial în vreun fel conținutul platformei.
Art. 5. PhD Thesis Database este proprietate a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Baza de date a
platformei, în care se regăsesc tezele complete de doctorat din anii 2012 – până în prezent poate fi
consultată de membrii comunității academice UAIC, doar prin completarea formularului „Request
Access” și este adresată doar personalului academic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cu
scop consultativ. Formularul se completează și transmite prin e-mail la adresa de e-mail:
phdthesis@uaic.ro.
Art. 6. Numele de utilizator și parola vor fi generate și transmise individual prin e-mail. Datele de
autentificare sunt confidențiale și trebuie păstrate cu responsabilitate, iar în cazul în care sesizați
utilizări neautorizate trebuie să notificați acest aspect la adresa phdthesis@uaic.ro.

