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2Joint Information Systems Committee (JISC), Stages of the research and data lifecycle.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021101.g001

Življenjski cikel raziskovanja:

Načrtovanje
• Sistematični pregled literature
• Sodelovalna orodja
• Upravljanje z referencami
• Etika / Raziskovalna integriteta
• Načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki
• Načrtovanje projektov

Upravljanje projektov
• Metapodatki podatkovnih nizov
• Skrbništvo podatkov
• Podpora pri analizi in vizualizaciji podatkov
• Etika / Raziskovalna integriteta
• Upravljanje s projekti

Objavljanje in predstavljanje
• Delavnice o pisanju člankov
• Kje objaviti
• Predstavitve
• Avtorske pravice

Ohranjanje in diseminacija
• Podpora pri metapodatkih
• Institucionalni repozitorij
• Trajno hranjenje
• Skrb za in deljenje podatkov
• Zaključek projekta

Ugled, vpliv in odkrivanje informacij
• Vrednotenje znanstvene uspešnosti 
• Alternativne metrike
• Podpora pri odkrivanju informacij
• Založniška dejavnost

ODPRTI DOSTOP

PODATKI = FAIR
PODATKI ≠ ODPRTI

Prakticiranje „dobre“ 
odgovorne znanosti

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021101.g001
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DELEŽNIKI NA UNIVERZI V MARIBORU, 
ki jih želimo povezati

 Univerzitetna knjižnica Maribor in fakultetne knjižnice 
(digitalni knjižničarji, bibliografi, strokovni 
referenti/informacijski specialisti, IKT sodelavci, …)

 Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost, UM

 Projektna pisarna, UM

 Računalniški center UM (HPC-RIVR)

 Ambasadorji odprte znanosti – raziskovalci UM

 …
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Razvoj odprte znanosti na UM
 2008: vzpostavitev institucionalnega repozitorija DKUM; 

 2011: projekt ODUN – vzpostavitev nacionalne infrastrukture 
odprtega dostopa (FERI, sodelovanje sodelavcev UKM); 
institucionalni repozitoriji javnih univerz Slovenije; Nacionalni portal 
odprte znanosti);

 2011: bibliografija; nadgradnja z novimi odgovornostmi v kontekstu 
odprtega dostopa; deponiranje in javna objava znanstvenih del v 
institucionalne repozitorije;

 2011: UKM je vzpostavila storitev svetovanja na področju odprtega 
dostopa in načrtno izobraževanje za akademsko skupnost UM in 
knjižničarje UM;

 2013: Strategija razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020 (uveljavitev 
odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in 
rezultatov raziskav);
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Razvoj odprte znanosti na UM
 2013: UKM je ustanovila komisijo za odprti dostop;

 2014: UM je podpisala Berlinsko deklaracijo

 2016: aktivno sodelovanje UKM pri vzpostavitvi Univerzitetne založbe 
Univerze v Mariboru; od 2018 vodenje založbe;

 2017: UKM je pripravila osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM (v 
2018 so ga obravnavale UM komisije); 

 2017: UKM je vzpostavila informacijski portal o odprtem dostopu 

Odprimo:UM;

 2019: UM je podpisala deklaracijo DORA;

 2019: UKM postane partner v projektu H2020:  NI4OS-Europe - National 
Initiatives for Open Science in Europe – vzpostavitev nacionalne 
skupnosti odprte znanosti;

 2020: Politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture Univerze v 
Mariboru;

 2020: Portal Odprta knjižnica (CTK/UKM/UP).

https://libguides.ukm.um.si/odprimoUM
http://odprtaknjiznica.splet.arnes.si/
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FAIR na UM

Kodeks etike in integritete za raziskovalce na 
Univerzi v Mariboru: 

"Raziskovalci in Univerza v Mariboru zagotavljajo najvišjo možno 
raven dostopa do podatkov ter hkrati zagotavljajo, da se dostop do 

podatkov omeji v potrebnem obsegu. Kjer je to mogoče, je 
potrebno zagotoviti, da je upravljanje podatkov skladno s t. i. 

načelom FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable), 
na podlagi katerega je upravljanje podatkov urejeno na način, ki 

zagotavlja, da so podatki na voljo, dostopni, omogočajo povezljivost 
ter ponovno uporabo."

Vse, kar morate vedeti o FAIR podatkih

https://www.um.si/projekti/%C4%8Clove%C5%A1ki%20viri%20v%20raziskovanju/SiteAssets/Strani/default/Kodeks%20etike%20in%20integritete%20za%20raziskovalce%20na%20Univerzi%20v%20Mariboru..pdf
https://training.ni4os.eu/pluginfile.php/3945/mod_resource/content/1/SL-NI4OS%20-%20FAIR.pdf
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Izobraževanje na UM
 2014-: sistematično ozaveščanje o odprtem dostopu do 

znanstvenih objav in osnove upravljanja z raziskovalnimi 
podatki; organizacija delavnic na članicah UM;

 2014-: sodelovanje z ADP (delavnice na UM);

 2016-: organizacija večdnevnih delavnic ob mednarodnem 
tednu odprtega dostopa;

 Vsebine iz odprte znanosti: sestavni del IO programov za 

dodiplomske in podiplomske študente;

 2015-: Program Izpopolni UM (Razvoj in kariera 
zaposlenih)

 2020: Doktorska šola UM
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Izpopolni UM 

Odprta znanost:
 Odprti dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov;

 Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov s poudarkom na Obzorju 
2020 – SKLOP 2: Predstavitev programa Marie Skłodowska Curie, problematika 
odprtega dostopa (t. i. »open access«) v Obzorju 2020;

 Elektronsko založništvo in odprti dostop – priložnosti in pasti;

 Odprti dostop na UM: kaj moram vedeti o odprtem dostopu? (vsako leto oktobra ob 
mednarodnem tednu odprtega dostopa);

 Kako povečati vpliv in odmevnost raziskovalca?

Druge teme:
 Uporaba baz podatkov in EndNote za učinkovitejšo pripravo znanstvenih objav;

 Ponudba orodij za upravljanje z bibliografskimi viri in citiranje, praktična uporaba 
EndNote in Zotero;

 Preverjanje podobnih vsebin, EndNote in orodja za delo z informacijskimi viri;

 Orodja in aplikacije, ki so vam v pomoč pri delu z informacijskimi viri (UM:NIK, 
BrowZine, PubMed, študijska literatura v Moodle-u ...).



9

Prenosljive spretnosti za doktorske 
študente,  17. 11. 2020

Na podlagi Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v 
Mariboru št: 012/2018/1:

(trajanje in struktura predmetnika doktorskih študijskih programov)

8. člen: 

V zimski semester enega od letnikov je vključena učna enota,
v okviru katere doktorski študenti pridobijo prenosljiva
znanja (npr. pisanje znanstvenih prispevkov, raziskovalna
etika, pogajanja, intelektualna lastnina, tuji znanstveni jezik,
projekti, komuniciranje, razvoj kariere, druga prenosljiva
znanja) v obsegu najmanj 3 ECTS;
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Program (https://youtu.be/DpMuwK3GsYE)

183 prijavljenih

ca. 145 dejansko
prisotnih

81 izpolnilo anketo
o zadovoljstvu z
izvedbo

https://youtu.be/DpMuwK3GsYE


Katere informacije boste uporabili pri svojem delu in 
kako bodo le-te vplivale na vaše delo?
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EndNote

načine 
iskanja

sistematično 
elektronsko 
hranjenje 

literature oz. 
virov

navajanje 
virov

UMNIK

odprti 
dostop

založniške 
prakse

oddaljen 
dostop

organizacija 
literature
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RI na Univerzi v Mariboru (primer)

Odprti dostop do javnih znanstveno-raziskovalnih infrastruktur in 
infrastruktur, ki so pretežno v uporabi ali upravljanju javnih 

izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih organizacij, je ključna komponenta 
evropske strategije promocije odprte znanosti in odprtega inoviranja.
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HVALA ZA POZORNOST

dunja.legat@um.si
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