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ETAPY PROJEKTU 

Faza I  

- 2016-2019 MOST Wiedzy 

- platforma umożliwiająca gromadzenie 

zasobów nauki, wiedzy i technologii 

Politechniki Gdańskiej i jednostek 

współpracujących 

 

Faza II  

- 2018-2021 MOST Danych 

- platforma pozwalająca na gromadzenie, 

wyszukiwanie, analizowanie i udostępnianie 

otwartych danych badawczych 

 

MOST Wiedzy  

MOST Danych 

Baza polityk 
wydawniczych 

polskich 
czasopism 
naukowych 
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ZAŁOŻENIA I CEL POWSTANIA BAZY 

gromadzenie 
informacji o polityce 

wydawniczej polskich 
czasopism 
naukowych 

weryfikacja 
polityki 

wydawniczej 

zapewnianie 
otwartej, 

bezpłatnej 
bazy wiedzy 

eliminacja 
błędnych 
zapisów 

promocja 
publikowania 
w modelu OA 

współpraca 
z 

wydawcami 
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ZADANIA ZESPOŁU 

gromadzenie 
informacji 

o licencjach 
i warunkach 
samoarch. 

ISSN i DOI | 

model czasopisma | 

dyscypliny naukowe | 

punktacja ministerialna |  

licencje | 

warunki 
samoarchiwizacji | 

embargo | 

dane badawcze | 

 
sprawdzanie 

polityki 
wydawniczej 

| strony internetowe 

| Directory of Open 
Access Journals 

| SHERPA/RoMEO 

| Arianta 

| kontakt 
z redaktorami 
i  wydawcami 

prezentacja 
danych - 

MOST 
Wiedzy 

projektowanie bazy | 

serwis i wsparcie 
techniczne CUI | 

selekcja 
i weryfikacja 
zebranych 
informacji 

promocja 
bazy 

| konferencje 

| warsztaty  

| strona internetowa 

| media 
społecznościowe 
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BENEFINCJENCI PROJEKTU 

AUTORZY 

 

- pracownicy naukowi, 
doktoranci, studenci 

- informacje 
o podstawowych 
parametrach czasopisma 

- wyszukiwanie 
odpowiedniego 
czasopisma do publikacji 

- informacje o prawach 
do ponownego użycia 
tekstu i samoarchiwizacji 

REDAKTORZY i WYDAWCY 

 

- udostępnianie informacji 
o swoim czasopiśmie 

- dodatkowa promocja  

- korekta błędnych 
zapisów 

BIBLIOTEKARZE 

 

- informacje 
o podstawowych 
parametrach czasopisma 

- informacje o prawach 
do ponownego użycia 
tekstu 
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PREZENTACJA SERWISU 

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy 
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PREZENTACJA SERWISU 

Wybór licencji podczas zgłoszenia pliku: 

Repozytorium Open Access 
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PREZENTACJA SERWISU 

Brak informacji o prawie autorskim i zasadach samoarchiwizacji: 

Repozytorium Open Access 
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UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ ELEMENTY 

Baza polityk wydawniczych 

polskich czasopism 

naukowych 

Repozytorium Open Access 

https://pg.edu.pl/openscience/o-projekcie 
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Dziękujemy za uwagę 

Projekt 

„MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy 

– etap II: Open Research Data” 

współfinansowany jest 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 


