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Cloud-ul european de cercetare
Aprilie 2016
apare inițiativa

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud

https://horizon-magazine.eu/article/europe-joins-forces-create-largest-shared-data-folder-history.html
https://horizon-magazine.eu/article/nine-things-we-now-know-about-european-open-sciencecloud.html
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Știință deschisă
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowled
ge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-scien
ce_2019.pdf

Din 2016, Comisia își organizează
politica în domeniul științei deschise
conform celor opt „ambiții”:
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Opt ambiții
Date deschise: pentru rezultatele cercetării științifice finan țate de UE, FAIR (date care pot fi găsite, accesibile, interoperabile și reutilizabile)
și distribuirea deschisă a datelor ar trebui să fie din oficiu.
European Open Science Cloud (EOSC): un „ecosistem federat de infrastructuri de date de cercetare” va permite comunită ții știin țifice
să împărtășească și să proceseze rezultatele cercetării și datele finan țate din fonduri publice dincolo de grani țe și domenii știin țifice.
O nouă generație de metrici: trebuie dezvoltați noi indicatori pentru a completa indicatorii conven ționali privind calitatea și impactul
cercetării, pentru a pune în valoare practicile știin țelor deschise.
Viitorul comunicării științifice: toate publicațiile științifice evaluate de colegi ar trebui să fie liber accesibile, iar distribuirea timpurie a
diferitelor tipuri de rezultate ale cercetării ar trebui încurajată.
Recompense: sistemele de evaluare ale carierei de cercetare ar trebui să recunoască pe deplin activită țile caracteristice știin ței deschise.
Integritatea cercetării: toate cercetările finanțate din fonduri publice din UE ar trebui să respecte standardele convenite în mod comun
privind integritatea cercetării.
Educație și abilități: toți oamenii de știință din Europa ar trebui să aibă abilită țile și sprijinul necesar pentru aplicarea rutinelor și practicilor
de cercetare caracteristice științei deschise.
Știința cetățenească: publicul larg ar trebui să poată aduce contribu ții semnificative și să fie recunoscut ca producători valabili de cuno știn țe
științifice europene.
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EOSC – proiecte legate de pregătire

Cloud-ul de cercetare
european este o inițiativă
legată organic de
managementul și
complexul de servicii
curatoriale ale datelor.

https://www.eosc-pillar.eu/
establishing-fair-data-servi
ces

Mize
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf

265 – 286
miliarde de euro
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Mize
Dacă legi setul
de date de
articolul
științific, crești
șansa de a fi
citat cu 25%.
Mark Hahnel, fondator Figshare

https://datascience.nih.gov/ne
ws/case-making-data-open-p
ossible
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Date FAIR

Findable
Accessible
Interoperable
Reusable
Ușor de regăsit
Accesibile
Interoperabile
Reutilizabile
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Realitatea?! … doar o ușoară creștere

8000 de participanți din 180 de țări

Probleme (anul 2016)
Expertiza lipsește în Uniunea Europeană!!!
There is an alarming shortage of data experts both
globally and in the European Union.
Este o lipsă alarmantă de experți de date la nivel
global, cât și în Uniunea Europeană.
Increasing reliance on data experts, especially
in academia where they are most severely
undervalued, a lack of data related core
expertise may well be among the risks for
Europe losing a leading position in science.
O creștere a dependenței de experții de
date, mai ales în sfera academică, unde sunt
cel mai mult subevaluați, o lipsă de
expertiză la nivel de bază privind datele, pot
fi printre riscurile ca Europa să piardă o
poziție de top în știință.
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/realising_th
e_european_open_science_cloud_2016.pdf
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Diluviul...

În cinci luni, s-a generat un volum de muncă care a luat ani să fie
creat chiar și de domeniile cele mai dinamice și mai noi cum ar fi
deep learning sau nanotehnologiile.

https://digitalscience.figshare.com/articles/How_COVID-19_is_Changing_Research_Culture/12383267
https://www.digital-science.com/blog/news/new-digital-science-report-how-covid-19-is-changing-research-culture/

2016 versus 2019
Implementation recommendations [Recomandări de implementare]
I2.1: Set initial guiding principles to kick-start the initiative as quickly as possible [Setați
principiile directoare inițiale pentru a porni inițiativa cât se poate de repede ].
O primă cohortă de experți nucleu în date ar trebui să fie instruită imediat pentru a
traduce nevoile științei bazate pe date în specificații tehnice, care vor fi discutate
cu cercetătorii de date de tip hard-core și inginerii. Această nouă clasă de experți
nucleu pentru date va ajuta, de asemenea, să traducă înapoi către cercetătorii de
date de tip hard-core oportunitățile și limitările tehnice
Costurile unor astfel de evoluții și
schimbările culturale necesare pentru a
încorpora o astfel de practică la nivel
universitar înseamnă că aceasta nu va
fi livrată rapid.

Dr. Paul Ayris is Pro-ViceProvost (UCL Library
Services), Chief Executive
of UCL Press and the chair
of LIBER’s Citizen Science
Working Group

Orașul comunicării științifice
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4
1. Arhitecturi de
sisteme
2. Sisteme de
valorificare fără
evaluare
colegială
3. Sisteme de
contextualizare a
informației
4. Arhitecturi de
politici
instituționale
5. Managementul
personalului
6. Agregatori

1
3
2
6
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O posibilă soluție (anul 2017)
Matricea OS Career Assessment Matrix (OS-CAM) descrie modul
în care aceste aspecte mai largi pot fi luate în considerare în
contextul recunoașterii contribuțiilor cercetătorilor la Știința
Deschisă.

Instruirea altor cercetători în principiile și metodele științei
deschise
Dezvoltarea curriculei și de programe în metodele științei
deschise, incluzând managementul datelor științifice deschise
Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere în domeniul
științei deschise în programele de licență și masterat
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14

2017

Există o nevoie clară pentru mai multe cursuri și mai multă
popularizare a celor existente pentru cercetătorii din Științele
Deschise

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=skills_wg
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… o adevărată familie
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Instruirea și dezvoltarea abilităților

EOSCpilot FAIR4S
Framework
Definițiile conceptelor de lucru

https://www.scd.stfc.ac.uk/Pages/EOSCpilot-delivers-the-foundation-for-the-European-Open-Science-Cloud.aspx
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Definiții de lucru pentru o platformă

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_Object

Stewardship [administrare]: Formalizarea rolurilor și a
responsabilităților, precum și a modului de aplicare al
acestora pentru a se asigura faptul că obiectele de cercetare
sunt gestionate pentru reutilizare pe o lungă durată, acestea
în concordanță cu principiile datelor FAIR.
Capabilitate: competență aplicată a unei echipe sau la un
nivel organizațional care deține un nivel de expertiză și
responsabilitate necesar performării unui rol într-un serviciu
sau a unei sarcini în mediul EOSC.
Competență: un element (subiect), o teorie sau o practică, de
ex. „inițierea unui flux de lucru și a managementului”,
combinate cu un nivel de expertiză care indică dacă cineva
are cunoștințele domeniului sau dacă poate performa, ori
dacă are cunoștințe la nivel expert.
Abilitate: O competență sau o capacitate deținută sau
aplicată într-un context specific, de ex. constituirea
rezultatului unei cercetări sau opera ționalizarea unui serviciu.
O abilitate poate fi specificată într-o „descriere a abilită ților
unui utilizator”. Un ecuson sau un certificat ar putea oferi
dovada că o abilitate a fost dobândită, iar o publica ție, un
profil personal, portofoliu sau CV ar putea oferi dovada că
acea abilitate a fost aplicată.
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2018
RECOMANDAREA (UE) 2018/790 A COMISIEI din 25 aprilie 2018
privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora
1 Statele membre ar trebui să definească și să pună în aplicare politici clare (astfel cum sunt detaliate în planurile
naționale de acțiune) pentru diseminarea și accesul deschis la publica țiile știin țifice rezultate din cercetarea finan țată din
fonduri publice.
2 Statele membre ar trebui să se asigure că instituțiile de finanțare a cercetării responsabile cu gestionarea finan țării
publice a activităților de cercetare și institu țiile academice care beneficiază de finan țare publică pun în aplicare politicile și
planurile naționale de acțiune menționate la punctul 1 la nivel național într-un mod coordonat
3 Statele membre ar trebui să stabilească și să pună în aplicare politici clare (astfel cum sunt detaliate în planurile
naționale de acțiune) pentru gestionarea datelor cercetării rezultate din cercetarea finan țată din fonduri publice, inclusiv
accesul liber la acestea.
4 Statele membre ar trebui să se asigure că institu țiile de finan țare a cercetării care sunt responsabile cu gestionarea
finanțării publice a activităților de cercetare și institu țiile academice care beneficiază de finan țare publică pun în aplicare
politicile și planurile naționale de ac țiune , menționate la punctul 3
5 Statele membre ar trebui să stabilească și să pună în aplicare politici clare (astfel cum sunt detaliate în planurile
naționale de acțiune) pentru consolidarea conservării și reutilizării informa țiilor știin țifice (publicații, seturi de date și
alte rezultate ale cercetării).
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Data Management Plans
https://www.youtube.com/watch?v=GRNsLTQGjCo
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Data Management Plans - Horizon

O simplă căutare
după cheia data
management plan
template este tot
ceea ce este nevoie.

https://ec.europa.eu/research/participants
/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-i
ssues/open-access-dissemination_en.ht
m

https://ec.europa.eu/r
esearch/participants/
docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-is
sues/open-access-d
ata-management/dat
a-management_en.h
tm

https://osf.io/v5zv9/
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Managementul personalului (5)

Constantinescu, N.
(2018). Data Librarian,
the Steward. Revista
Română De
Biblioteconomie și
Știința Informării =
Romanian Journal of
Library and
Information Science,
14(4), 113-121.
https://doi.org/10.2666
0/rrbsi.2018.14.4.113
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Metadate

https://fairsharing.org/

https://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
https://rd-alliance.github.io/metadata-directory/standards/
https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata
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Nu este ceva apărut din senin

The Digital Humanities Stack (from Berry and Fagerjord, Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age)

Recteur honoraire, ULiège. Président de
WBE (Wallonie Bruxelles Enseignement).
Virologist. Volunteer for the cause of fair,
open and public science.

#RiDaysEU

Mulțumesc!

https://datascience.nih.gov/news/case-making-data-open-possible
https://rdr.ucl.ac.uk/articles/presentation/
Presentations_from_the_Launch_of_the_UCL_Research_Data_Repository/8313395
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-datamanagement/open-access_en.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
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