Kolekcja instytucjonalna
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
Co wpłynęło na decyzję o założeniu kolekcji instytucjonalnej
w Repozytorium Otwartych Danych?
Na decyzję o założeniu kolekcji instytucjonalnej w RepOD wpłynęły cztery czynniki:
• efektywna promocja Repozytorium poprzez cykl szkoleń organizowanych przez ICM,
• fakt, że oferta ICM była „otwarta” dla wszystkich instytucji krajowych chcących podjąć
współpracę z ICM i deponować dane badawcze w Repozytorium,
• oferta była bezpłatna i zapewniała realizację założeń polityki otwartego dostępu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
• reputacja ICM i nasza dotychczasowa współpraca, w tym wieloletnia współpraca
w zakresie bazy AGRO.

Czy uniwersytet przyjął politykę otwartości w zakresie danych?
Kwestię tę regulują trzy akty prawa wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wskazane na ostatniej stronie — przyp. red.). Założenie kolekcji stanowi istotny
element realizacji tej polityki.

Kolekcja instytucjonalna Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu została
utworzona w listopadzie 2021 r.
https://repod.icm.edu.pl/dataverse/upp

Jak przebiega rozwój kolekcji?
Na dzień 31.08.2022 r. kolekcja zawiera 8 kolekcji dziedzinowych i dyscyplinowych,
7 zbiorów i 484 pliki dostępne publicznie. Pozostałe pliki (bez mała tysiąc) objęte są embargiem. Trwają prace nad zdeponowaniem zbioru liczącego kilkaset tysięcy plików,
zdjęć i filmów, o wielkości ponad 5 TB.

Jakie jednostki są odpowiedzialne za opiekę nad kolekcją?
Za opiekę nad kolekcją odpowiada Administrator danych badawczych w otwartym dostępie, który założył i na co dzień prowadzi kolekcję. Zakres jego obowiązków określony jest
w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora UPP nr 155/2021 z dnia 12 października
2021 r. Administrator współpracuje ściśle z Pełnomocnikiem ds. otwartego dostępu na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Jakie formy wsparcia w zakresie zarządzania danymi oferowane
są naukowcom?
Administrator danych badawczych w otwartym dostępie oferuje naukowcom pomoc
w zakresie zakładania kolekcji dziedzinowych i dyscyplinowych, zbiorów danych oraz
w procesie deponowania plików, stanowiących bądź zawierających dane badawcze.
Administrator sprawdza poprawność nazewnictwa plików i ich prezentacji oraz integralność samych danych. Udziela także odpowiedzi na liczne pytania naukowców, dotyczące zagadnień związanych z repozytorium, gdy wymaga tego sytuacja po konsultacjach z Administratorem Repozytorium.
Administrator danych badawczych w otwartym dostępie prowadzi również okresowe
szkolenia dla pracowników, mające na celu przybliżenie tematyki związanej z uwalnianiem danych badawczych do domeny publicznej oraz zachęcanie do deponowania
i publikowania danych w repozytorium.
Niezwykle istotne wsparcie w procesie deponowania i publikowania danych badawczych
zapewnia ze strony ICM Pan Wojciech Fenrich – Administrator RepOD, który stanowi,
mówiąc kolokwialnie, „drugą parę oczu”, czyli weryfikuje poprawność metadanych, służy
pomocą techniczną, odpowiada na pytania i pomaga pokonywać pojawiające się trudności.

Wsparcie w zakresie zarządzania danymi badawczymi
Administratorem danych badawczych w otwartym dostępie jest Krzysztof
Gmerek. Pełnomocnikiem ds. otwartego dostępu jest prof. dr hab. inż. Radosław
Juszczak.
Informacje na temat repozytorium i zasad deponowania danych badawczych
dostępne są na stronie Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
➤ https://biblioteka.up.poznan.pl/otwarte-dane-badawcze

Polityka Otwartego Dostępu
➤ Zarządzenie nr 114/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 9 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego
dostępu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
➤ Zarządzenie nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds.
otwartego dostępu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
➤ Zarządzenie nr 155/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 października 2021 roku w sprawie realizacji założeń Polityki
otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu

Jak przebiega współpraca z naukowcami deponującymi dane?
W chwili obecnej zainteresowanie deponowaniem danych jest raczej niewielkie, co wynika z szeregu kwestii i obaw, tak o charakterze prawnym, jak i psychologicznym
(niedostrzeganie wagi i znaczenia uwalniania danych, niedostrzeganie korzyści z tego
wynikających, obawa przed utratą kontroli nad danymi, obawa przed plagiatami itp.).

Jakie są aktualnie najważniejsze wyzwania związane z właściwym zarządzaniem danymi i ich otwartym udostępnianiem?
Najważniejszym aktualnie wyzwaniem, bez wątpienia, jest spowodowanie, by więcej
naukowców zechciało deponować i publikować swe dane w Repozytorium. Ważnym
wyzwaniem w kontekście właściwego zarządzania danymi jest także wypracowanie
procedury optymalnego sporządzania Planu Zarządzania Danymi (DMP).
Odpowiedzi udzielił: Krzysztof Gmerek, Administrator danych badawczych
w otwartym dostępie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Opracowanie: Platforma Otwartej Nauki, wrzesień 2022 r.

Repozytorium Otwartych Danych RepOD służy do otwartego
udostępniania wszelkiego typu danych badawczych
wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności
naukowej. Z serwisu korzystać mogą indywidualni naukowcy
i instytucje zainteresowane prowadzeniem własnych kolekcji.
Kontakt: repod@pon.edu.pl

