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Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z możliwościami oraz praktycznymi aspektami 
publikowania wyników badań (artykułów naukowych oraz danych wytwarzanych i pozyskiwanych w 
procesie badawczym) w specjalistycznych czasopismach naukowych. Zajęcia obejmują: modele 
otwartego i wolnego dostępu oraz Licencje Creative Commons, założenia Planu S i zasad publikowania 
wyników badań finansowanych przez NCN,  budowę umowy wydawniczej oraz zabezpieczenie interesu 
autora wraz z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami, repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe w 
tym MOST WIEDZY oraz MOST DANYCH, udostępnianie ilościowych i jakościowych danych badawczych 
oraz własnych publikacji w czasopismach specjalistycznych.  

DYSCYPLINA STM Science Social Science + Arts & Humanities 

Moduł 1 

Modele Open Access, elementy prawa 
autorskiego  oraz Licencje Creative 
Commons (praktyczne wybieranie i 
umieszczanie licencji w wybranych 
dokumentach – tzw. „embeded license”)  

Modele Open Access, elementy prawa 
autorskiego  oraz Licencje Creative 
Commons (praktyczne wybieranie i 
umieszczanie licencji w wybranych 
dokumentach – tzw. „embeded license”)  

Moduł 2 
Plan S i wymagania publikacyjne dla 
badań finansowanych przez NCN (m.in. 
czasopisma transformacyjne) 

Plan S i wymagania publikacyjne dla 
badań finansowanych przez NCN ((m.in. 
czasopisma transformacyjne) 

Moduł 3 

Umowy wydawnicze oraz prawa autora 
publikacji – praktyczne przykłady z 
czasopism STM Science wybranych 
Wydawców polskich i zagranicznych 

Umowy wydawnicze oraz prawa autora 
publikacji – praktyczne przykłady z 
czasopism Social Science wybranych 
Wydawców polskich i zagranicznych 

Moduł 4 
Repozytoria instytucjonalne (MOST 
WIEDZY) i dziedzinowe dla STM Science 
(np. arXiv, bioRxiv). 

Repozytoria instytucjonalne (MOST 
WIEDZY) i dziedzinowe dla Social Science 
(np. EconStor, Repec, SSRN ) 

Moduł 5 

Udostępnianie danych badawczych wg 
wytycznych zalecanych przez Komisję 
Europejską oraz NCN  – FAIR Open 
Research Data, repozytorium MOST 
DANYCH, tworzenie Planu Zarządzania 
Danymi (Data Management Plan),  
standardy danych badawczych i narzędzia 
do ich udostępniania, prawne aspekty 
udostępniania danych badawczych 
(poziom podstawowy) 

Udostępnianie danych badawczych wg 
wytycznych zalecanych przez Komisję 
Europejską oraz NCN – FAIR Open 
Research Data, repozytorium MOST 
DANYCH oraz tworzenie Planu 
Zarządzania Danymi (Data Management 
Plan),  standardy danych badawczych i 
narzędzia do ich udostępniania, prawne 
aspekty udostępniania danych 
badawczych (poziom podstawowy) 

 


