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Raport z działań przeprowadzonych przez Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do
publikacji naukowych i wyników badań w roku 2019 r.

Realizując Politykę otwartego dostępu zatwierdzoną uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w dniu
14 grudnia 2017 r. (62/17), w ciągu całego roku 2019 zrealizowano następujące działania w określonych
obszarach:
Baza Wiedzy UG/ Repozytorium/Platforma czasopism naukowych UG
1. Uruchomienie i udostępnienie użytkownikom Repozytorium UG w ramach Bazy Wiedzy UG
(https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/)
2. Modyfikacja Bazy Wiedzy UG , na potrzeby ewaluacji dorobku naukowego oraz oceny pracowniczej
(nowe funkcjonalności, rozszerzone raportowanie)
3. Platforma Uniwersyteckich Czasopism Naukowych UG, umożliwiająca czasopismom publikacje
tekstów w otwartym dostępie – poprawienie funkcjonalności
(https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/)
4. Realizacja 5 przyznanych grantów w ramach konkursu MNiSW „Wsparcie czasopism naukowych” .
5. Przystąpienie do programu wsparcia Springer Open Choice - licencja Compact Program umożliwia
bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych
1

wydawnictwa Springer. Koszty publikacji są finansowane przez MNiSW w ramach licencji krajowej
Springer.
Akty prawne:
1. Projekt zarządzenia rektora UG dotyczący Funduszu wsparcia OA w Uniwersytecie Gdańskim – XI
2019 r. – w fazie opiniowania.
Zadania techniczne
1. Koordynowanie zakupu oraz przydzielania numerów DOI dla czasopism Uniwersytetu Gdańskiego
2. Realizacja umowy z Crossref Similarity Check Service w sprawie obsługi systemu antyplagiatowego
(zgodnie z wymaganiami MNiSW)
3. Aktualizacja danych w zakładce na stronie Biblioteki Głównej UG z informacjami dotyczącymi
otwartego dostępu : http://www.bg.ug.edu.pl/nauka/ruch-open-access
4. Digitalizacja wybranych (od najstarszych) publikacji monograficznych umieszczonych w zbiorach
BUG oraz Wydawnictwa UG.
5. Utworzenie wydzielonego miejsca na stronie dotyczącego Otwartych Danych Badawczych;
opracowanie

merytoryczne

załączonych

materiałów

https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/data-

management-plan
Szkolenia, warsztaty, konferencje
1. Zorganizowanie szkolenia dla wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz pracowników
administracyjnych – Analiza danych/ narzędzie SciVal – 07.01.2019 r.
2. Zorganizowanie szkolenia dla wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz pracowników
administracyjnych – Analiza danych/baza Web of Science – 26.02.2019 r.
3. Udział w międzynarodowym panelu w ramach projektu Starbios – Promoting Open Access at the
level of research institution – 05.03.2019 r.
4. Udział w spotkaniu roboczym w projekcie Most Danych – otwarte dane badawcze – 12.03.2019 r.
5. Zorganizowanie warsztatów z Zarządzania Danymi Badawczymi – prelegenci z Platformy Otwartej
Nauki – 07.05.2019 r.
6. Zorganizowanie i prowadzenie konferencji oraz warsztatów - Open Access Info Day na
Uniwersytecie Gdańskim, 23 października 2019 r., Wydarzenie w ramach X Tygodnia Otwartej Nauki
w Polsce.
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7. Szkolenia prowadzone bezpośrednio na Wydziałach dla pracowników naukowych oraz osób
administrujących prace rad dyscyplin naukowych – zasady ewaluacji dorobku naukowego oraz
prezentacja funkcjonalności Bazy Wiedzy UG – w okresie XI i XII 2019 r.
8. Szkolenie prowadzone przez Elsevier – Scopus jako narzędzie dla naukowców – 06.12.2019 r.

Plany na rok 2020 r.:
1. Kontynuacja zadań w zakresie rozwoju Bazy Wiedzy UG – dopracowanie szczegółowych procedur
oraz rozszerzenie funkcjonalności związanych z procesem ewaluacji dorobku naukowego.
2. Prowadzenie szkoleń z zakresu gromadzenia danych publikacyjnych i ich weryfikacji pod względem
ewaluacji – dla przewodniczących rad dyscyplin naukowych. strategii publikacyjnych dla doktorantów
UG zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziałów.
3. Realizacja Funduszu wsparcia OA w UG
4. Stworzenie filmu promującego OD w UG/krótka animacja jako instrukcja postępowania (uzależnione
od dostępności środków finansowych w budżecie Prorektora ds. Nauki)
5. Przygotowania do wdrożenia zasad Open Data – udział w projekcie MOST DANYCH
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