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 Dane badawcze są to zarejestrowane 
materiały o charakterze 
faktograficznym (w postaci liczbowej, 
tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), 
powszechnie uznawane przez 
społeczność naukową za niezbędne 
do oceny wyników badań naukowych.  
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 Dane surowe – są to dane uzyskane 
bezpośrednio w wyniku zastosowania 
narzędzia badawczego, w różnych 
przedsięwzięciach naukowych lub też 
zgromadzone na potrzeby 
konkretnych projektów, 
nieprzeanalizowane.  

 Dane, które zostały poddane obróbce. 
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 Otwarte dane badawcze - dane, 
do których każdy ma dostęp. 
Można je ponownie 
wykorzystywać, modyfikować, 
redystrybuować i udostępniać  
z poszanowaniem prawa. 
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 Dokumenty tekstowe, notatki, 

 oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe…), 

 opisy metodologiczne, 

 kwestionariusze, 

 dane liczbowe, 

 ankiety, wyniki badań ankietowych, 

 nagrania audio i video, zdjęcia, 

 próbki, artefakty, obiekty, 

 zawartość baz danych (video, audio, teksty, obrazy), 

 modele matematyczne, algorytmy, 

 wyniki symulacji komputerowych, 

 protokoły laboratoryjne. 
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 Zasady FAIR Data służą jako wytyczne dla 
umożliwienia ponownego wykorzystania danych 
naukowych w wyraźnie opisanych warunkach, 
zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny. 

 

 Rodzaje FAIR Data:  

• Findable – łatwo znajdowane i wyszukiwane.  

• Interoperable – interoperacyjne, tak aby można 
było je połączyć z innymi danymi.  

• Accessible – dostępne dla wszystkich.  

• Reusable – wielokrotnego użytku.  
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 Wyszukiwarka re3data.org (Registry of 
Research Data Repositories) to rejestr 
repozytoriów danych badawczych ze 
wszystkich dyscyplin akademickich.  

 Jest to darmowe narzędzie, które oferuje 
naukowcom, organizacjom finansującym 
badania, bibliotekom i wydawcom przegląd 
repozytoriów danych badawczych. Umożliwia 
wyszukiwanie repozytoriów według dziedziny 
wiedzy, kraju oraz typu danych badawczych. 
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 Creative Commons – CC0, CC-BY, CC-BY-SA. 

 Open Data Commons – licencje wyłącznie do 
baz danych – posiadają skomplikowane 
rozwiązania prawne; obejmują całą bazę 
danych, ale nie obejmują jej części 
składowych. 
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 Należy wskazać właścicieli praw autorskich i praw 
własności intelektualnej do wszelkich 
pozyskiwanych i wytwarzanych danych.  

 

 Trzeba określić, czy istnieją jakiekolwiek 
ograniczenia prawne dotyczące ponownego 
wykorzystania danych pochodzących od osób 
trzecich. Koniecznym jest wskazanie licencji dla 
udostępnianych danych badawczych.  

 

 Rekomenduje się korzystanie z otwartych licencji.  
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 Formaty mogą być dowolne, jednak zasadniczo powinien 
być wybierany format zapewniający powszechny dostęp  
i otwartość.  

 Preferowane są formaty: 
• bez kompresji, 
• otwarte, z dostępną dokumentacją, 
• nie wymagające komercyjnego oprogramowania, 
• wykorzystujące standardowe kodowanie (ASCII, Unicode). 

 
 Niektóre repozytoria zachęcają do deponowania dwóch 

wersji tych samych danych: 
• w formacie przeznaczonym do długotrwałej archiwizacji, 
• w formacie najpowszechniej wykorzystywanym w danym 

środowisku. 
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Typ Polecany Odradzany 

Tekst 
HTML, RTF, PDF,  
zwykły tekst 

Word 

Zdjęcia PNG, TIFF, JPEG2000 GIF, JPG 

Uporządkowane dane XML, RDF RDBMS 

Dane tabelaryczne 
TSV, SPSS portable, 
CSV 

Excel 

Media 
MP4, Ogg 
Kodeki: FLAC, Dirac, 
Theora 

Quicktime 
H264 

Na bieżąco można pracować w formatach, które są dla badacza 
najbardziej wygodne – natomiast przed archiwizacją przenosimy pliki 
do standardowych, otwartych formatów. 
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 We wniosku należy podać informacje dotyczące planu 

zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi  
w trakcie realizacji projektu badawczego. 

 

 W formularzu należy udzielić odpowiedzi na pytania 
oraz podać informacje zgrupowane  
w 6 blokach tematycznych (www.ncn.gov.pl).  

 

 Odpowiedź należy wpisać w polu tekstowym 
znajdującym się pod każdym pytaniem. 
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 Na stronie internetowej Biblioteki 
Głównej UO znajduje się słownik 
podstawowych definicji 
przydatnych podczas 
formułowania wniosków. 
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 http://bg.uni.opole.pl/dla-pracownikow/ 

 https://www.ncn.gov.pl/ 

 http://www.dcc.ac.uk/ 

 http://otwartanauka.pl 

 https://repod.pon.edu.pl/pl/ 

 http://www.codata.org/ 

 https://www.openaire.eu/ 

 https://repod.pon.edu.pl/pl/ 
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