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Projektas

OpenUP (OPENing UP new methods, indicators and tools for peer review, impact 
measurement and dissemination of research results; projekto numeris 710722)

9 partneriai:

• PPMI (koordinatorius)

• Goetingeno universitetas (Vokietija)

• Atėnų universitetas (Graikija)

• Amsterdamo universitetas (Olandija)

• KNOW-CENTER (Austrija)

• Austrijos technologijos institutas (Austrija)

• DZHW (Vokietija)

• Frontiers Media SA (Šveicarija)

• CNR (Italija)

• Kiti faktai:
• Instrumentas: CSA

• Projekto biudžetas: 2.2 mln. eurų

• Trukmė: 2016 birželis – 2018 m. gruodis
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation

RRI principai programoje Horizontas 

2020



EOSC – EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD

• HLEG ataskaita
• http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home

• “…scholarly communication, data management methodologies, 
reward systems and training curricula do not adapt quickly enough if 
at all to this revolution. Researchers, funders and publishers keep 
each other hostage in a deadly embrace by continuing to conduct, 
publish, fund and judge science in the same way as in the past…”

OpenUP kick-off, Amsterdam, 29 June 
2016
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http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home


Atviro mokslo politikos platforma
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Misija

peningUP new methods, indicators and tools for

• peer review

• dissemination of research results 

• impact measurement 

within the Open Science ecosystem
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Projekto veiklos ir metodika
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Projekto tikslai

Atlikti išsamią atviro mokslo politikos ir praktikos apžvalgą, kurti naujas žinias
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Papildomai surinkti duomenys

Survey:

• Tikslas: rinkti duomenis apie tyrėjų požiūrį ir inovatyvias praktikas 

recenzavimo, mokslo sklaidos ir mokslo vertinimo srityse 

• Tikslinė grupė: atsitiktinai atrinkti publikacijų pagrindiniai autoriai 

arXiv, PubMed, RePEc platformose

• Coverage: ES-28, Šveicarija ir Norvegija

• 1347 atsakymai

Interviu ir seminarai:

• Interviu programos WP5, WP7

• Jau suorganizuoti 6 semianrai (duomenų paslaugos, OPR, inovatyvi 

sklaida, altmetrika)
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Projekto tikslai

Kurti ir skleisti inovatyvius recenzuok – skleisk – vertink įrankius, taksonomijas ir 

kitus produktus

Remti atvirą ir įtraukiantį mokslą per lyties prizmę
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Projekto tikslai

- Įtraukimas

- Mokymai

- RRI sklaida

Pagrindinis tikslas: įtraukti mokslo bendruomenę, skleisti RRI ir atviro mokslo 

principus
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OpenUP darbų planas



OpenUP apklausos rezultatai
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Mokslo recenzavimas

• 7/10 tyrėjų yra bendrai patenkinti dabartine sistema; tik 1/8 yra

nepatenkinti

• Tačiau tik maždaug pusė jaunų tyrėjų (~50-60%) yra patenkinti 

esama sistema (palyginimui: 81% patyrusių tyrejų yra patenkinti)

• Kodėl? Todėl, kad recenzavimo kokybė (94%), trukmė (78%), 

skaidrumas (72%) gali būti pagerinti

… tačiau, mažai tyrėjų yra linkę atskliesti tapatybes rezenzavimo procese
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Mokslininkų požiūris į tradicinį vs atvirą recenzavimą
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Mokslo sklaida

• Dauguma tyrėjų (73%) mano, kad jų rezultatai yra aktualūs plačiąjai 

bendruomenei; panaši dalis mano, kad jie efektyviai pasiekia savo 

tikslines grupes
• Tačiau, 47% mano kad jiems nereikia taikyti inovatyvių skalidos priemonių

• Ar galima pasiekti tikslines grupes su tradiciniais sklaidos metodais? (t.y. publikacijomis, konferencijomis ir 

seminarais?)

• Apie 10% tyrėjų yra ypač inovatyvūs ir gauna naudą, didžioji dalis 

tyrėjų yra konservatyvūs ir dažnai neturi atvirai skalidai reikalingų 

įgūdžių

• Inovatyvi sklaida reikalauja daug pastangų/resursų (50%), o tyrimų 

organizacijos retai pripažįsta šiuos metodus (54%) ar suteikia 

reikiamą paramą/finansus (50%)
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Alternatyvi metrika

Keli rezultatai:

• Tik 32% apklaustų tyrėjų yra girdėję terminą

• Tarp tų, kurie yra girdėję apie terminą, apie pusė naudojo
altmeriką savo darbe (arba 16% populiacijos)

• Kodėl? Trūksta žinių ir mokymų apie altmetriką (pvz. kaip
optimizuoti rezultatus; kurie įrankiai veikia; ką duomenys rodo
ir reiškia, t.t.)

• Aktualu OpenUP -> bus organizuojami tyrėjų mokymai
altmetrikos srityje
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Apibendrinimas
• OpenUP vykdomas aplinkoje, kuri sparčiai keičiasi (mokslo recenzavimas;

mokslo sklaida; mokslo rezultatų vertinimas)

• Geros naujienos: dauguma tyrėjų iš principo teigiamai priima atviros prieigos
idėją (91%)

• Tačiau išlieka daug barjerų; OpenUP turi būti pokyčių priešakyje bet kartu ir
išlikti aktualus/nenutolti nuo realijų

Svarbiausios žinutės projekto partneriams po pirmų projekto metų:

• Žinok savo rėmėjų bazę (jauni tyrėjai, moterys, dirbantys tyrimų centruose,
dirbantys šalyse su pažangiomis OA sistemomis), bet suprask ir tuos, kurie
yra konservatyvūs

• Kurk naujas žinias, sistemizuok esamas; skatink debatus mokslininkų
benduomenėje

• Būk naudingas, kurk naujus įrankius, ontologijas, ir kitus produktus

• Būk praktiškas – įtrauk bendruomenes, užsiimk aktyvia sklaida, mokyk
tyrėjus apie atviros prieigos privalumus


