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Dane badawcze – spektrum zagadnień

Menadżer zasobów danych badawczych - profesja

Kształcenie menadżerów zasobów danych badawczych –
instytucje i formy



DANE 
BADAWCZE



Dane badawcze - definicja
„Dane badawcze – różnorodne materiały gromadzone w ramach prowadzenia badań naukowych 
(m.in. dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, kwestionariusze, wyniki ankiet, nagrania audio 
i wideo, fotografie, zawartość baz danych, oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, 
protokoły metodologiczne, obserwacje laboratoryjne), definiowane między innymi na poniższe 
sposoby: 

1) zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym, powszechnie uznawane przez 
społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych; 

2) dane zebrane, zaobserwowane lub wytworzone jako materiał do analizy, w celu uzyskania 
oryginalnych wyników naukowych; 

3) wszystko, co zostało wyprodukowane lub wytworzone w ramach prowadzonych badań”.

Krzysztof Siewicz, Nikodem Rycko (2019). Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik. Wersja 1.0 https://drodb.icm.edu.pl/wp-
content/uploads/2020/01/Prawne-aspekty-otwierania-danych-badawczych-%E2%80%93-poradnik.pdf

Dane pierwotne – surowe
Dane wtórne – przetworzone



System depozytowy 
danych badawczych  

depozyty aktywne i 
archiwalne

(model kilkupoziomowego 
składowania zasobów)

Repozytorium danych badawczych
(zasoby otwarte, w bieżącym dostępie online)

Archiwum głębokie (deep archive)
(warstwa głęboka repozytorium – dostępność on demand) 

- składowanie danych poufnych, np. o obronności
- składowanie plików master (grafika, audio, wideo)
- przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju –

oszczędność zasobów, optymalizacja kosztów

Archiwum ciemne (dark archive) 
(archiwizacja długoterminowa danych i środowiska ich 

odczytu dla przyszłości; depozyty zamknięte)
- przechowanie danych wyselekcjonowanych
- ochrona przed deterioracją – kopie zapasowe repozytoriów 

bieżących
- depozyty komercyjne (deponent dysponuje zasobem)



Repozytoria danych
(dataset)

Repozytoria danych
raporty z badań – materiał 
niepublikowany 

Repozytoria, biblioteki -
publikacje

Bazy cytowań

Wdrożenia
Oferta CTT
Bazy patentowe

• Metadane
• System PI
• Linked Data
• Interoperacyjność 
• Grafy powiązań

Analiza produktywności badaczy
Analiza doskonałości nauki
Analiza wpływu nauki na gospodarkę/rynek

Dane badawcze - instrument 
zarządzania nauką
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Data 
Architect

Data 
Consultant

Data 
Curator

Data 
Librarian

Data 
Scientist

Data 
Steward

Menadżer zasobów danych badawczych - trudności terminologiczne. 
Wynik przeglądu piśmiennictwa przedmiotu



Data steward Data librarian Data curator

• Zabiegi dotyczące danych 
badawczych będących w 
bieżącym użyciu/obiegu 
(akcent na zadania techniczne 
i organizacyjne)

• np. obsługa systemu i opieka 
nad danymi przez cały cykl 
ich życia

• Zabiegi dotyczące edukowania, 
uświadamiania, opiekowania się 
badaczami (akcent na zadania 
społeczne, kompetencje 
interpersonalne) 

• np. opieka nad ludźmi; 
budowanie społeczności i relacji 
deponentów i depozytariuszy, 
wspieranie kultury otwierania i 
udostępniania danych

• Zabiegi dotyczące archiwizacji 
(trwałe zarządzanie procesami 
ochrony danych w archiwach 
głębokich i ciemnych; akcent 
na zadania techniczne,  
utrzymywanie użyteczności 
strumienia danych)

• np. opieka nad czytelnością 
danych; monitoring trendów 
technologicznych, migracja 
danych

Menadżer zasobów danych badawczych – próba przyporządkowania zakresu 
odpowiedzialności.



Profesja menadżera danych badawczych w świetle piśmiennictwa przedmiotu

◦ Społeczny charakter prac związanych z przejściem na otwartą naukę i nowe sposoby komunikacji naukowej

◦ Zawód hybrydowy, który łączy umiejętności techniczne i umiejętności świadczenia usług publicznych

◦ Kluczowa kompetencja to wiedza o procesie badawczym i metodach badawczych

◦ Umiejętności twarde (informatyczne, analityczne, zarządzanie danymi) 

◦ Umiejętności miękkie (dydaktyka, pedagogika, zarządzanie projektami)

◦ Umiejętność komunikowania się na różnych platformach, przy użyciu różnych mediów, w różnych grupach 
użytkowników

◦ Mediacja, pośredniczenie, transferowanie - biegłość w działaniu (jako „pomost”) pomiędzy infrastrukturą 
danych, użytkownikami zewnętrznymi i wewnętrznymi

◦ Gotowość uczenia się, ciekawość, otwartość na wyzwania, dzielenie się wiedzą

◦ Dobry słuchacz, networker, lider



Badanie własne 

◦ Badanie jakościowe

◦ Technika wywiadu

◦ Wywiad nieustrukturyzowany – sześć dyspozycji nakierowanych na temat zapotrzebowania na 
kompetencje niezbędne do zarządzania zasobami danych badawczych

◦ Respondenci – trzy osoby zarządzające w polskich instytucjach nauki projektami dotyczącymi 
organizacji repozytoriów danych badawczych

◦ Czas realizacji – maj 2021



Kompetencje niezbędne w zarządzaniu danymi badawczymi – respondent 1 

◦ „(…) najważniejsze, aby rozumiał metadane, wiedział czym są metadane”

◦ „powinien mieć doświadczenie w zarządzaniu repozytorium albo umieć zarządzać zasobami w internecie”

◦ „albo wiedza teoretyczna albo doświadczenie w pracy z kolekcjami cyfrowymi”

◦ „jedna osoba tu nic nie pomoże, zespół jest potrzebny”

◦ „ważna jest znajomość licencji; aspekty prawne”

◦ „finansowanie, zarządzanie finansami”

◦ „umiejętności perswazji… plan zarzadzania danymi to trudny temat we współpracy z badaczem”

◦ „potrzebny psycholog (…) trzeba namawiać do udostępniania danych”



◦ „potrzebny człowiek łączący techniczne kompetencje z konkretną dziedziną”

◦ „kompetencje techniczne są kluczowe”

◦ „kompetencje programistyczne”

◦ „kompetencje komunikacyjne”

◦ „formaty, metadane, rodzaje typów danych, (…) danych z różnych obszarów nauki”

◦ „kompetencje badaczy (…) pokonanie ich mentalnych barier poprzez edukowanie, informowanie”

◦ „kompetencje prawne, (…) nie tylko licencje CC ale też ochrona baz danych, dane osobowe, dane wrażliwe”

◦ „fachowcy dziedzinowi potrzebni do schematów metadanych”

Kompetencje niezbędne w zarządzaniu danymi badawczymi – respondent 2



◦ „znajomość zasad otwartej nauki” 

◦ „tworzenie i udostępnianie – zasada FAIR”

◦ „umiejętności komunikacyjne”

◦ „umiejętności miękkie (…) rozmowa z naukowcem, przekonać go, pomóc”

◦ „procesy naukowe”

◦ „metadane, indeksowanie, standardy otwartych plików”

Kompetencje niezbędne w zarządzaniu danymi badawczymi – respondent 3



Respondenci wywiadu o radzeniu sobie z procesem rekrutacji

◦ Rekrutacja wewnętrzna:
◦ „z dotychczasowych projektów, z repozytoriów, z bibliotek cyfrowych”

◦ Rekrutacja zewnętrzna:
◦ „z doświadczeniem w redakcji treści internetowych”
◦ „ze znajomością zarządzania zasobami Internetu”

◦ „dobre studia bibliotekoznawcze”

◦ „bibliotekarz przeszkolony do zadań datastewardship”
◦ „naukowiec przeszkolony do zadań datastewardship”

◦ „naukowcy z każdej dyscypliny i dedykowane kursy, studia podyplomowe, warsztaty”



KSZTAŁCENIE
MENADŻERÓW

DANYCH
BADAWCZYCH



Instytucje i formy kształcenia menadżerów danych badawczych

Opinie respondentów:

„nie ma od kogo się uczyć”; „muszę sam szkolić ludzi; „nie ma kadry gotowej, przygotowanej, a brakuje 
praktyków do edukowania młodych ludzi do pracy”; „potrzebne bibliotekarstwo naukowe”.

Wnioski z przeglądu piśmiennictwa przedmiotu: 

◦ kształcenie uniwersyteckie – bibliotekoznawców, informatyków

◦ kształcenie podyplomowe – przygotowanie (doktorantów) do zadań zarządzania danymi badawczymi

◦ programy certyfikacji – nie są gotowe do przygotowania ludzi do tak złożonej funkcji

◦ kursy, warsztaty, konferencje, materiały szkoleniowe, poradniki, prezentacje – obecne formy zdobywania kompetencji do 
zadań zarządzania danymi badawczymi



Dziękuję za uwagę!

aneta.januszko-szakiel@uj.edu.pl
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