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Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association – EUA)
• Powstało w 2001 r.
• Skupia ponad 800 wyższych uczelni i konferencji rektorów szkół wyższych z 48 krajów 

naszego kontynentu. 
• W Polsce członkami EUA jest 35 największych uniwersytetów i politechnik oraz Konferencja 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
• Udział w projektach Stowarzyszenia umożliwia członkom wymianę doświadczeń w kwestiach 

ważnych dla szkolnictwa wyższego i wspomaga jego rozwój. 
• Badanie ankietowe EUA Open Science Survey z 2020 r. opracowane przez Sekretariat EUA we 

współpracy z grupą ekspertów miało na celu ocenę aktualnej sytuacji Otwartej Nauki (ON) na
europejskich uczelniach. Jego wyniki pozwolą EUA nakreślić perspektywę wdrażania ON 
w Europie, zidentyfikować dobre praktyki, opisać wyzwania i sposoby wspomagania uczelni 
na drodze do otwartej nauki.



Analiza danych z ankiet sześciu 
europejskich uniwersytetów 

tworzących Sojusz 4EU+

TRAIN4EU
Transforming ReseArch & INnovation

agendas and support in 4EU+



Horyzont 
Europa, 

nowa ERA
(European Research Area)

Temat Otwartej Nauki nadal zajmuje ważne miejsce w programach 
UE
Komunikat KE: Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz 
badań naukowych i innowacji (30.09.2020) 
„Komisja zamierza: 
 9. uruchomić, w ramach programu „Horyzont Europa”, platformę

poddanych wzajemnej weryfikacji, powszechnie dostępnych 
publikacji; [Open Research Europe]

 przeanalizować prawa autorskie, aby umożliwić nieograniczone 
dzielenie się poddanymi wzajemnej weryfikacji artykułami 
finansowanymi ze środków publicznych; 

 stworzyć europejską chmurę dla otwartej nauki [EOSC], która 
oferuje łatwo dostępne, interoperacyjne i możliwe do ponownego 
wykorzystania dane i usługi badawcze (sieć FAIR) 

 oraz zachęcać do stosowania praktyk otwartej nauki poprzez 
udoskonalenie systemu oceny badań.” 

(s. 17) 
Ważne wątki, potwierdzają je wyniki ankiety EUA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN


Cele ankiety 
EUA nt. 
otwartej nauki

Szósta edycja ankiety EUA ma pomóc w zbudowaniu kompleksowego 
obrazu przemian europejskich instytucji w kierunku Otwartej Nauki.

Po raz pierwszy przyjęto w niej perspektywę instytucjonalną, 
 pytano o strategię i poziom wdrożenia najważniejszych obszarów 

Otwartej Nauki: otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych, 
ewaluacja naukowców, komunikacja naukowa, oraz obszarów 
wschodzących, takich jak nauka obywatelska (Citizen Science) i 
otwarta edukacja (Open Education).

Kompleksowy zakres analizy wymagał by respondentami kwestionariusza 
były różnorodne osoby z uczelni zaangażowane w otwieranie nauki: 
dyrektorzy bibliotek, pracownicy naukowi będący ambasadorami 
otwartości czy menedżerowie danych badawczych. Ich odmienna 
perspektywa i doświadczenia tworzą interesujące studium przypadków 
w procesie dochodzenia europejskich uczelni do naukowej otwartości.



Część 1. Pytania dotyczące danych ogólnych o instytucji;

Część 2. Rola Otwartej Nauki w odniesieniu do 

strategicznych priorytetów instytucji;

Część 3. Polityki instytucjonalne w różnych obszarach 

otwartej nauki;

Część 4. Dostępna infrastruktura i usługi wspierające 

działania w zakresie Otwartej Nauki;

Część 5. Praktyki Otwartej Nauki w instytucji;

Część 6. Ogólny stopień rozwoju Otwartej Nauki 

w instytucji.

Struktura 
ankiety



10 obszarów Otwartej Nauki CU UW UCPH UHEI UMIL SU
Średnia 
ocena

Poziomy:  A – ważność, 
B – wdrożenie

A B A B A B A B A B A B A B

OD do publikacji naukowych 4 3 5 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4,6 3,6

Zarządzanie danymi badawczymi 4 2 5 3 5 2 4 3 4 4 4 3 4,3 2,8

Dane FAIR 4 1 5 2 4 1 3 3 4 4 4 3 4 2,3

Dzielenie się danymi 3 1 4 2 5 2 3 3 4 4 4 3 3,8 2,5

Otwarte protokoły badawcze 0 0 5 0 0 0 2 0 2 2 3 3 2 0,8

Oprogramowanie i kod badawczy typu 
open source

0 0 4 0 0 1 3 3 2 2 4 4 2,2 1,6

Otwarta edukacja 0 0 0 0 4 0 3 2 3 3 3 2 2,2 1,2

Otwarta ocena / ewaluacja 1 1 5 2 4 1 2 1 1 1 2 3 2,5 1,5

Nauka obwatelska 0 0 3 0 5 3 1 0 2 2 2 3 2,2 1,3

Zasięg i komunikacja naukowa 3 2 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4,3 3,8

Wyniki: ważność vs. wdrożenie
1,9 1 4,1 1,5 3,6 1,8 3 2,3 3,1 3 3,6 3,4 Średnia

ocen

Część 2. Instytucjonalne cele strategiczne – poziom ogólny

Oceny: bardzo wysoka- 5, wysoka - 4, ani wysoka, ani niska- 3, niska - 2, bardzo niska- 1, nie wiem- 0



Elementy obowiązkowe ON w polityce instytucjonalnej 
UMIL SU UHEI UCPH

Elementy odnoszące się do publikacji naukowych i danych badawczych 
Deponowanie artykułów 
w repozytoriach tak

ORCID tak
Postanowienia dot. własności 
intelektualnej tak tak

Wymóg planu RDM tak
Ochrona tak
Przepisy o przechowywaniu danych tak
Postanowienia dot.  danych FAIR tak
Przepisy o udostępnianiu danych tak

Przepisy o ochronie danych tak tak

Wytyczne dot. danych wrażliwych tak tak

Elementy związane ze świadomością, etyką, uczciwością i oceną

Działania podnoszące świadomość, 
w tym szkolenia dla początkujących 
naukowców

tak tak

Postanowienia dotyczące komisji ds. 
etyki i uczciwości badań naukowych tak tak

Ustanowienie komisji ds. etyki 
i uczciwości tak

Zasięg naukowy i komunikacja tak

Część 3. Polityki otwartościowe 
i mechanizmy monitorowania 

• Tabela – obowiązkowe elementy ON 
w politykach 4 uniwersytetów;

• Brak oficjalnie przyjętej polityki Otwartej 
Nauki – UW (w przygotowaniu), CU;

• Oddzielne polityki instytucjonalne 
odnoszące się do różnych elementów 
ON (UMIL, SU, UHEI, UCPH); brak jednej 
polityki obejmującej całość zagadnień 
ON;

• W większości przypadków elementy ON 
są opcjonalne w politykach instytucji,
a czasem nawet nie są do nich wpisane;

• Polityka otwartości UCPH zawiera 
najwięcej obowiązkowych elementów.



Kto jest przede wszystkim zaangażowany we wdrażanie polityki ON 
w twojej instytucji?

UMIL SU UHEI UCPH

Rektor, prorektor, władze 
uczelni tak tak tak tak

Wydziały / instytuty tak tak

Administracja naukowa tak tak tak
Indywidualni naukowcy / 
jednostki badawcze
IT tak tak

Biblioteki tak tak tak

Biura prawne

Biura ochrony danych

inni tak tak

Zaangażowanie władz 
centralnych,

administracji naukowej 
i bibliotek jest kluczowe



Czynniki odpowiedzialne za transformację instytucji ku Otwartej Nauce

UMIL SU UHEI UCPH UW CU

Krajowe polityki lub wytyczne tak

Polityki lub wytyczne UE tak tak tak

Procesy przeglądu zewnętrznego 
wymagające zgodności z elementami 
otwartej nauki

tak

Wymagania grantodawców tak tak tak tak

Oddolne inicjatywy badaczy tak
Oddolne inicjatywy pracowników 
administracyjnych wspierających 
badania lub pracowników bibliotek

tak tak tak tak

Odgórne inicjatywy władz rektorskich tak tak

Wymiana dobrych praktyk w zakresie 
otwartej nauki z innymi uczelniami tak

Inne LERU



Transformacja ku ON - główne bariery na poziomie instytucjonalnym

UMIL SU UHEI UCPH UW CU
Ograniczona świadomość korzyści płynących 
z ON na poziomie instytucjonalnym tak tak

Odmienne praktyki w dyscyplinach tak tak tak
Brak zachęt do promowania działań ON 
(np. brak wpływu na ocenę kariery 
akademickiej i rozwój kariery)

tak tak tak tak tak tak

Błędne przekonania na temat ON po stronie 
władz wydziałów lub władz rektorskich

tak

Obawy związane ze zwiększonymi kosztami tak tak
Obawy dotyczące przepisów prawnych tak
Brak polityk lub wytycznych na poziomie 
krajowym tak

Brak wiedzy i wykwalifikowanej kadry 
w różnych obszarach otwartej nauki na 
poziomie instytucjonalnym

tak

Brak koordynacji między odpowiednimi 
podmiotami na uniwersytecie tak



Część 4. 1 Infrastruktura

Dla publikacji w OD
Usługi 

przechowywania 
danych

Repozytoria 
danych

DMP 
narzędzia / 

systemy 

Katalogi 
danych

Katalogi, rejestry 
i usługi agregacji

Otwarte rejestry 
aparatury 

badawczej, 
obiektów 

i laboratoriów

Udział 
w inicjatywie 

udostępniania 
sprzętu, 

obiektów 
i laboratoriów

UW Rozproszone repozytoria brak brak brak brak DOAJ, OpenDOAR brak nie

UMIL

Instytucjonalne:
repozytorium, platformy do 

hostingu / publikacji czasopism; 
platformy do  hostingu / 

publikacji monografii 

wewnętrzne wewnętrzne wewnętrzne brak
CORE, DOAB, DOAJ, 

OpenAIRE, OpenDOAR, 
re3data

brak nie

SU
Instytucjonalne repozytorium 

dzielone z zewnętrznymi 
organizacjami

wewnętrzne 
i zewnętrzne

wewnętrzne 
i zewnętrzne

wewnętrzne 
i zewnętrzne brak CORE; OAPEN; 

OpenAIRE; OpenDOAR; 
nie wiem nie wiem

UHEI

Instytucjonalne:
repozytorium, platformy do 

hostingu / publikacji czasopism; 
platformy do  hostingu / 

publikacji monografii 

wewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne instytucjonalne
CORE,DOAB, DOAJ, 
OAPEN, OpenAIRE, 

OpenDOAR, re3data

nie wiem nie wiem

UCPH Instytucjonalne
repozytorium wewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne brak nie wiem brak

HPC (High 
Performance 
Computing)

CU Platformy do hostingu / 
publikacji czasopism

wewnętrzne 
i zewnętrzne brak zewnętrzne brak CORE,DOAB, DOAJ, 

OpenDOAR  re3data nie wiem tak



Część 4. 2 Usługi wsparcia w zakresie danych badawczych

Dedykowane 
wsparcie dla 

danych 
badawczych na 

uczelni

Usługi realizowane głównie na 
poziomie

Konkretne role zawiązane 
z danymi: data stewards, 
research data managers

Liczba etatów (full time equivalent, FTE),
praca na stanowiskach wspierających dane 

badawcze

UW nie
wsparcie na wydziale/ w instytucie 

i w bibliotece
nie -

UMIL
tak

na poziomie instytucjonalnym nie -

SU
tak na poziomie instytucjonalnym

tak, na poziomie 
instytucjonalnym/centralnym 

i na poziomie biblioteki
4 FTE

UHEI
tak

na poziomie instytucjonalnym;
Na wydziale / w instytucie; 

w jednostce / grupie badawczej

tak, w bibliotece + w Centrum 
Komputerowym

1 FTE

UCPH
tak na poziomie instytucjonalnym;

Na wydziale / w instytucie

tak, na poziomie 
instytucjonalnym/centralnym 

i na poziomie biblioteki

około 7 etatów  wspierających RDM i HPC 
w jednostkach centralnych (badania 
i innowacje + IT + biblioteka (7 FTE);

około 8 FTEs - wydziałowe laboratoria 
danych wspierające naukowców;

ponadto wsparcie grup badawczych 
w zakresie RDM – nieznana liczba etatów

CU tak na poziomie instytucjonalnym tak, na poziomie 
instytucjonalnym/centralnym 

2.2 - 2 FTE (2 pracowników na pełen etat,  
jeden na część etatu



Rodzaj wsparcia dla naukowców w zakresie 
udostępniania ich publikacji w OD UW UMIL SU UHEI UCPH CU

Szkolenia dla naukowców (w tym doktorantów) tak tak tak tak tak tak

Strony internetowe instytucji na temat RDM tak tak tak tak tak

Strony internetowe instytucji dotyczące OD do publikacji 
naukowych

tak tak

Uruchomienie specjalnych usług
np. centrów informacyjnych dla naukowców

tak tak tak tak tak

Opracowywanie strategii i wizji otwartych badań 
naukowych

tak tak tak tak

Finansowanie publikacji w czasopismach OD (APC) tak tak tak

Wsparcie prawne tak tak tak

Wytyczne wyjaśniające kwestie prawne związane 
z linkowaniem, udostępnianiem i ponownym 
wykorzystaniem treści OD

tak tak tak

Ułatwianie sprawozdawczości administracyjnej dotyczącej 
publikacji w projektach

tak tak

Powiązania praktyk ON z oceną kariery i awansem 
w ramach instytucji

tak



Rodzaj wsparcia dla naukowców w zakresie zarządzania 
danymi badawczymi, danych FAIR i udostępniania danych

UW CU UHEI UCPH SU UMIL

Szkolenia dla naukowców (+ doktoranci) tak tak tak tak tak tak

Strony instytucjonalne dotyczące RDM tak tak tak tak tak

Planowanie zarządzania i dzielenia się danymi FAIR tak tak tak tak

Znajdowanie i ponowne wykorzystywanie danych z 
istniejących źródeł

tak tak

Wykorzystanie lub rozwój narzędzi/usług badawczych 
FAIR

tak

Przygotowywanie i dokumentowanie danych/kodu do 
publikacji wg zasad FAIR tak tak tak

Publikowanie danych FAIR we własnych lub 
rekomendowanych repozytoriach tak tak tak tak

Rozpoznawanie, cytowanie i uznawanie danych tak

Opracowywanie strategii i wizji otwartych badań naukowych tak tak tak

Przestrzeganie wymogów prawnych i etycznych, zasady 
FAIR tak tak tak tak tak

Finansowanie wdrażania zasad FAIR

Poszukiwanie innych szkoleń w zakresie danych FAIR tak tak tak tak tak



Źródła finansowania 
otwartej nauki

OD do 
publikacji 

naukowych

Zarządzanie 
danymi 

Zasięg 
i komunikacja 

naukowa

Otwarta 
Edukacja

Nauka 
Obywatelska

Platformy 
współpracy

Ogólny budżet instytucji
UW, UMIL, 
UHEI, SU, 
UCPH, CU

UW, UMIL, 
UHEI, SU, 

UCPH
UHEI, UCPH UHEI, UCPH SU, UCPH

Krajowe finansowanie 
projektów

UW, UHEI, SU UW, UHEI UHEI, UHEI

Krajowe dotacje 
grupowe

UW, SU UW, SU SU

Fundusze europejskie 
(np. H2020)

UW, UMIL, 
UHEI, SU, 
UCPH, CU

UW, UMIL, 
UHEI, UCPH, 

CU
UHEI, UCPH

Finansowanie 
prywatne/przemysłowe 
oparte na projektach

UW UW

Finansowanie publiczno-
prywatne oparte na 
projektach

UW, UHEI UW, UHEI UHEI



Infrastruktura - European Open Science Cloud (EOSC)
European Open Science Cloud (EOSC) to środowisko do hostingu 
i przetwarzania danych badawczych w celu wspierania nauki w UE. 
Jego celem było stworzenie zaufanego, wirtualnego, 
federacyjnego środowiska ponad granicami i dyscyplinami 
naukowymi do przechowywania, udostępniania, przetwarzania 
i ponownego wykorzystywania cyfrowych obiektów badawczych 
(takich jak publikacje, dane i oprogramowanie) zgodnie z zasadami 
FAIR.

Czy widzą Państwo potencjalne korzyści dla Państwa instytucji wynikające z utworzenia EOSC?
Tak, ułatwi współpracę międzynarodową.

Czy Państwa instytucja planuje połączyć swoją infrastrukturę i usługi z EOSC? 
Wciąż jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji. 
EOSC jest uważany za ważny projekt dla przyszłej interoperacyjności usług. Jest prawdopodobne, że infrastruktura
i usługi będą powiązane z EOSC, ponieważ wiele z istniejących jest już powiązanych z międzynarodowymi 
infostrukturami badawczymi, które same będą się łączyć z EOSC (CU).



Stowarzyszenie EOSC (utworzone w lipcu 2020 r.), 
członkowie i obserwatorzy z Polski



Część 5. Praktyki Otwartej Nauki
Poziom zaangażowania i praktyki w niektórych obszarach otwartej nauki w badanych 
instytucjach wśród różnych grup akademickich

0

1

2

3

4

5

6

UW CU UMIL SU UCPH HEI

1. OD do publikacji naukowych 

Władze Bibliotekarze
Młodzi naukowcy Naukowcy
Personel wspierający badania Studenci

• Liderzy instytucjonalni /władze -
bardzo wysokie zaangażowanie, ale ani 
wysokie, ani niskie w CU i UHEI

• Bibliotekarze - bardzo wysokie 
zaangażowanie, ale nie w UMIL 

• Naukowcy na wczesnym etapie 
kariery - duże zaangażowanie UMIL, 
SU, UCPH, UHEI

• Naukowcy - wysokie lub bardzo 
wysokie zaangażowanie, ale nie w CU

• Personel pomocniczy ds. badań -
bardzo wysokie i wysokie 
zaangażowanie

• Studenci - mniejsze zaangażowanie 
w opinii respondentów

0 = Nie wiem
1 = Bardzo niskie
2 = Niskie

3 = Ani wysokie, ani niskie
4 = Wysokie
5 = Bardzo wysokie



Poziom zaangażowania i praktyki w niektórych obszarach otwartej nauki w badanych instytucjach wśród 
różnych grup akademickich

• Wysokie zaangażowanie wśród 
bibliotekarzy (z wyjątkiem UMIL);

• Wysokie – personel wspierający badania 
i władze;

• Naukowcy (wszyscy)– ani wysokie, ani 
niskie;

• Studenci – mniej zaangażowani wg 
respondentów

Inne obszary ON (spoza wykresu)
1. Citizen Science i Open Education:
niskie lub bardzo niskie zaangażowanie, 
z wyjątkiem UCPH – tu odnotowano bardzo 
wysokie i wysokie zaangażowanie władz 
uczelni i bibliotekarzy 

0

1

2

3

4

5

6

UW CU UMIL SU UCPH HEI

2. Dzielenie się danymi / FAIR

Władze Bibliotekarze

Młodzi naukowcy Naukowcy

Personel wspierający badania Studenci

0 = Nie wiem
1 = Bardzo niskie
2 = Niskie

3 = Ani wysokie, ani niskie
4 = Wysokie
5 = Bardzo wysokie



Poziom dostępności w  instytucjach kompetencji potrzebnych do 
wspierania rozwoju otwartej nauki

W pełni 
dostępne

Częściowo 
dostępne

Niedostępne, 
ale potrzebne

Nie 
wiem

Personel mający wiedzę na temat krajowych i europejskich polityk 
w różnych obszarach ON (np. OD do publikacji, udostępnianie danych, ocena kariery 
akademickiej, nauka obywatelska itp.) 

UHEI UCPH 
SU

UMIL
CU UW

Personel doradzający naukowcom w kwestiach technicznych, organizacyjnych 
i operacyjnych związanych z ON

UHEI UMIL
CU UCPH 

SU UW

Personel techniczny posiadający umiejętności w zakresie zarządzania danymi (np. eksperci 
ds. danych lub pracownicy biblioteki posiadający wiedzę na temat metadanych; 
przechowywania danych/zarządzania/tworzenia danych; norm technicznych) 

UMIL
UHEI CU 
SU UW

Kompetencje techniczne w zakresie e-infrastruktur (np. eksperci IT) UHEI CU SU UMIL UW

Kompetencje z zakresu prawa (np. wiedza na temat praw autorskich, licencjonowania, 
prywatności danych, ochrony danych)

SU
UHEI  UCPH  

UMIL UW
CU

Kompetencje naukowców                                                    *zarządzanie danymi badawczymi UHEI UCPH SU 
UMIL

CU UW CU

*w zakresie inżynierii oprogramowania badawczego UHEI UCPH SU 
UMIL

UW CU

*w zakresie eksploracji danych, analityki, wizualizacji danych UHEI UCPH SU UW UMIL
CU

*w zakresie Otwartej Edukacji UHEI SU UMIL UW
CU 

UCPH

*w zakresie komunikowania naukowego 
UHEI UCPH SU 

UMIL UW CU



Część 6. Ogólna ocena Otwartej 
Nauki na poziomie instytucjonalnym

OBSZARY OTWARTEJ NAUKI UW CU UCPH UHEI UMIL SU

OD do publikacji 1 3 4 3 4 4

RDM 2 3 2 2 3 3

Dzielenie się danymi/ dane FAIR 1 2 2 2 3 2

ON w ewaluacji pracy naukowej 1 1 2 2 2 3

Nauka obywatelska 1 1 2 1 1 3

Otwarta edukacja 1 1 1 2 1 2

Zasięg i komunikacja naukowa 1 2 3 3 3 4

Ogólny poziom ON 2 2 2 3 3 4

Poziom 1: Obszar ten nie jest jeszcze częścią 
priorytetów, polityk czy praktyk naszej 
instytucji.

Poziom 2: Obszar ten jest częścią priorytetów, 
polityk lub praktyk naszej instytucji, ale jego 
wykorzystanie w naszej instytucji jest nadal 
sporadyczne lub doraźne. 

Poziom 3: Obszar ten stanowi ważną część 
priorytetów, polityk i praktyk naszej instytucji, 
a jego wykorzystanie w całej instytucji 
nabiera rozpędu. 

Poziom 4: Obszar ten jest w pełni osadzony 
w strategicznych priorytetach, politykach, 
praktykach, strukturach i przepływach pracy 
naszej instytucji. 

Jak oceniono poziom osadzenia otwartej nauki 
w priorytetach, politykach i praktykach badanych 

instytucji?



Konkluzje

 Strategiczne priorytety Sojuszu 4EU+: OD do publikacji, RDM 
i komunikacja naukowa; 

 Najbardziej zaawansowane wdrożenia: OD do publikacji, RDM 
i komunikacja naukowa;

 Brak polityk instytucjonalnych (CU, UW) i oddzielne polityki  dot. 
różnych obszarów ON przyjęte przez pozostałych partnerów 
sojuszu;

 EOSC – nadal brak decyzji na temat dołączenia infrastuktury  
i usług z Chmurą;

 Główną barierą (na poziomie instytucjonalnym) w przemianie ku 
ON jest brak wpływu otwartości na ocenę kariery naukowej;

 Wsparcie instytucjonalne dla ON: szkolenia, strony www, punkty 
informacji i finansowanie publikacji w czasopismach OA;

 Istnieje potrzeba dalszego  rozwijania umiejętności naukowców 
w zakresie: RDM, pozyskiwanie danych, Otwarta Edukacja, zasięg 
i komunikacja naukowa;

 Citizen Science i Open Education – to nadal obszary wschodzące, 
stanowiące wyzwania dla naszych uniwersytetów.
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