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1. Rozwój OMEGA-PSIR w kierunku CRIS 
◦ Prace nad modułem PROJEKTY 

◦ Elementy podziału pracy (Workflow) 

◦ Rozwój metod raportowania - pivot 

2. Interoperacyjność z innymi systemami 
◦ GS, SCOPUS, WoS, ORCID, CrossRef 

3. Stan wdrożeń w Polsce 

4. Nowe funkcjonalności (pozostałe) 

5. Włączenie się do prac EuroCRIS 
◦ Uczestnictwo w ankietach  

◦ Globalna widoczność Polski (OpenAIRE, OpenDOAR)  

 





 Potrzeby zmian 
◦ Podział pracy 

◦ Rozdzielenie wniosków od projektów 

◦ Nowe struktury danych: 

 wniosek projektowy oraz projekt 

 powtarzalne umowy 

 dane finansowe jednostek uczestniczących w realizacji 
projektu (całościowo i w rozbiciu na lata) 

◦ Statystyki 

 

 



 Podział pracy 
◦ Specjalizowane komórki Uczelni/Instytucji 

odpowiedzialne za obsługę projektów, np. COP 

 

◦ Jednostki organizacyjne, np. wydziały, kierownicy 
projektów 

 

◦ Inne komórki 

 

 



 Założenia 
◦ Administratorem i inicjatorem rekordu projektu są 

różne komórki w zależności od typu projektu 

◦ W uzupełnianiu informacji dla każdego typu 
projektu mogą brać udział inne komórki/jednostki 
nie będące administratorem danego typu projektów 

◦ W procesie obsługi projektu przewiduje się 
wymianę informacji pomiędzy administratorem, a 
innymi uczestnikami procesu, w celu zapewnienia 
sprawnej i kompletnej obsługi projektu od fazy 
złożenia wniosku do zakończenia projektu. 

 

 



 Przyjęte rozwiązania 
◦ Klasy projektów (wg typów) jako grupy projektów 

wymagających zbliżonej obsługi 

◦ Dany typ projektów może należeć do kilku klas 
projektów 

◦ Grupy użytkowników, grupa ma określone 
uprawnienia do klasy projektów: administrator, 
editor, editorlimited 

◦ Obsługa klasy projektów realizowana jest w 
dedykowanym module, np. projekty centralne, 
projekty lokalne (wydziałowe).  

 



 Elementy kontroli obiegu rekordów (workflow) 

◦ Rekord posiada status, który wskazuje stan projektu  

◦ Klasa projektów określa inicjowany status rekordu 

◦ Po utworzeniu rekordu oraz w innych fazach, możliwe 
jest generowanie powiadomień do innych 
użytkowników 

◦ Wskazanie, że rekord będzie przesyłany do systemu 
POL-on wymusza dodatkowe wymagania dotyczące 
kompletności opisu  

 



 Nowe struktury danych 
  

 Funkcja struktura danych 

Definicja klasy obiektów (w tym projektów) objectclass.xsd 

Definicja ograniczeń dotyczących 
zakładek/pól formularza w zakresie 
odczytu/prezentacji/edycji 

objectclasslimitation.xsd 

Specyfikacja grup – przypisanie do klas 
projektów 

usergroup.xsd 

Struktura wniosku projektowego projectapplication.xsd 

Struktura projektu (nowa) projectmain.xsd 



 Nowe struktury danych 
  

 Funkcja struktura danych 

Struktura umowy (towarzyszącej projektowi) projectagreement.xsd 

Dane finansowe za dany rok projectyeardata.xsd 

Jednostka biorąca udział w projekcie i jej rola projectunitdata.xsd 

Finanse jednostki uczestniczącej w projekcie projectfinances.xsd 

Rodzaj 
projektu/Program/Podprogram/Działanie – 
przypisanie do klas projektów 

projectprogramtype.xsd 

Zmieniono: użytkownicy – przypisanie do 
grup 

user.xsd 



 Przykładowa organizacja obsługi projektów 

 



 Przykładowe menu redaktora 

 



 Przykładowy formularz rekordu projektu 

 



Hierarchia rodzajów projektów 

 



 Przykładowa definicja klasy projektów 

 



 Przykładowa definicja klasy projektów c.d. 

 



 Przykład definicji ograniczeń 

 



◦ Statystyki  

 
 

Faza 1 

1. Wyszukanie 

projektów 

2. Zaznaczenie 

3. Wybór statystyki 



◦ Statystyki 

 

  

Faza 2 

Praca z pivotem: 

1. Wybór wierszy 

2. Wybór kolumn 



◦ Statystyki 

 

  

Faza 3 

Generowanie tabeli 





 
 Google Scholar 

 Scopus  

 WoS 

 CrossRef 

 DataCite 

 ORCID 

 OpenAIRE 

 Systemy krajowe (PBN, POL-on) 



GS: 

Jak nas widzi Google Scholar 

Wdrożenie Liczba rekordów w 
indeksie 

Politechnika Warszawska W szczycie było > 70000  

U Gdański 16200 

UP Kraków 1510 

SWPS 3490 

Politechnika Śląska 3570 

COI 2070 



GS: 

Zmiany w cytowalności polskich publikacji (SWPS): 



GS: 

Zmiany w cytowalności polskich publikacji (SWPS): 

1. Link jest do Bazy Wiedzy SWPS 

2. Liczba cytowań pojawiła się 

wskutek indeksowania przez GS 

 

Wniosek 

1. Umieszczenie publikacji w Bazie 

Wiedzy 

 + 

2. Zapisanie profilu w GS  

 

zwiększa cytowalnośc nie tylko 

publikacji zagranicznych ale także 

polsko-języcznych  

 

 



SCOPUS: 

 Możliwość połączenia profilu naukowca z bazą SCOPUS 

 Ściąganie publikacji naukowca z bazy SCOPUS 

 Ściąganie publikacji instytucji z bazy Scopus 

 Dociąganie  
◦ cytowań i afiliacji  

◦ Miar dla czasopism (IF) 

◦ Klasyfikacji ASJC (ew. OECD) 

 

To nam daje: 

 Mapy współpracy z ośrodkami w kraju i zagranicą 

 Aktualne indeksy cytowalności 

 Statystyki tematyki dla kolekcji publikacji, a więc 
◦ Dla naukowca 

◦ Dla jednostki 

 

  



SCOPUS – łączenie z profilem 



SCOPUS – automatyczne odnajdywanie profilu 



SCOPUS – rozstrzyganie niejednoznaczności 





SCOPUS – profil połączony 



SCOPUS – profil 



SCOPUS – import publikacji 



SCOPUS – przykładowe ekrany 





Przewidujemy przekazywanie do systemu  
POL-on: 

 

 Publikacji 

 Projektów 

 Aktywności i osiągnięć 

 Informacji o laboratoriach i aparaturze 

 



WoS  

 Impact Factor (IF) w bazie czasopism  

 IF w publikacjach JCR 

 Cytowalność publikacji 

 Bibliometria 



CrossRef 

 Automatyzacja wprowadzania danych przez 
DOI  
◦ Z panelu redaktora 

◦ Z ekranu profilu naukowca 



ORCID 

Nie wiemy jeszcze jaka będzie rola ORCIDu w 
nowej ustawie, ale: 

 Jest możliwość połączenia z bazą ORCID i 
przekazywania tam publikacji 

 Jest możliwość ściągania z bazy ORCID 

 

 

Uwaga: korzystanie z API nie jest darmowe 

 



OpenAIRE 

Współpraca z EuroCRIS 

Szczegóły za chwilę 
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Umowy licencyjne 



Lista jednostek z działającym systemem 

Instytucja status 

Centrum Onkologii Działający system 

UE Wrocław Działający system 

SWPS Działający system 

Akademia Pedagogiki 
specjalnej 

Działający system 

UP Kraków Działający system 

Uniwersytet Opolski Działający system 

Uniwersytet Gdański Działający system 

Uniwersytet Przyrodniczy 
Wrocław 

Zaawansowane wdrożenie 



Lista jednostek z działającym systemem 

Instytucja status 

WAT W trakcie wdrażania 

Politechnika Białostocka Rozpoczęcie wdrażania 

Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu 

W trakcie wdrażania 

UAM Rozpoczęte rozmowy 

UKSW Rozpoczęte rozmowy 

SGGW Ustalenia n/t umowy 
wdrożeniowej 

Łódzka Akademia 
Medyczna 

Rozpoczęte rozmowy 
 

UMK Rozpoczęte rozmowy 

UW Rozpoczęte rozmowy 





 Usprawnienia w interaktywnym imporcie 
danych 

- w pierwszej kolejności importuj rekordy nie 
wymagające interwencji użytkownika 

- pytania do użytkownika zostaw na koniec procesu 

- uwzględniaj nowe identyfikatory w dopasowywaniu  
i wykrywaniu duplikatów (np. ORCID) 

 



Ikona pliku zależna od jego typu 



 Automatyczne odświeżanie sesji dla 
redaktorów 

 

 Usprawniona prezentacja i edycja danych 
hierarchicznych 



 Automatyczne odświeżanie sesji dla 
redaktorów 

 

 Usprawniona prezentacja i edycja danych 
hierarchicznych 



 RODO itp. 
◦ niskopoziomowa ochrona danych wrażliwych (np. 

PESEL) 

◦ Dostosowywalne, wersjonowane regulaminy, 
oświadczania, zgody, warunki i licencje 

◦ Przechowywanie informacji o zaakceptowaniu / 
zapoznaniu się 

 



 RODO itp. 
◦ niskopoziomowa ochrona danych wrażliwych (np. 

PESEL) 

◦ Dostosowywalne, wersjonowane regulaminy, 
oświadczania, zgody 

◦ Przechowywanie informacji o 
zaakceptowaniu/zapoznaniu się 

 





Zgodność z OpenAIRE - Wytyczne 

 OpenAIRE Guidelines for Literature 
Repositories 
◦ Dublin Core  poprzez OAI-PMH  

 OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers 
based on CERIF-XML 
◦ CERIF poprzez OAI-PMH 

 OpenAIRE Guidelines for Data Archives 
◦ DataCite poprzez OAI-PMH 



Drobne/pozorne niekompatybilności 









 cerif_xml_service_entity 
 cerif_xml_organisation_entity 
 cerif_xml_person_entity 
 cerif_xml_publication_entity 
 cerif_xml_event_entity 
 cerif_xml_equipment_entity 
 cerif_xml_patent_entity 
 cerif_xml_product_entity 
 cerif_xml_project_entity 
 cerif_xml_funding_entity 

 

zrobione 

W drodze 

Czeka na nowy  

model projektów 

Deadline: 20 listopad 



Signposting the Scholarly Web 



 Rejestr CRISów 

 OpenAIRE 

 OpenDOAR 



 





 



 



 



 „Na świecie” dużo się mówi o otwartości danych 
badawczych 

 Jest to obecnie bardziej nośny temat niż Open 
Access 

 Popularne stają się postulaty FAIR 
 Istnieją rozwiązania adresujące repozytoria 

danych 
 Systemy CRIS wspierają rejestrowanie danych 

(jest to w miarę proste)   
 OpenAIRE agreguje dane 
 Powstają usługi adresujące cytowania danych 

(DataCite) 
 CERIF wspiera dane badawcze 

 



 Findable 
The first step in (re)using data is to find them. Metadata and data should be 
easy to find for both humans and computers. Machine-readable metadata 
are essential for automatic discovery of datasets and services, so this is an 
essential component of the FAIRification process. 

 Accessible 
Once the user finds the required data, she/he needs to know how can they 
be accessed, possibly including authentication and authorisation. 

 Interoperable 
The data usually need to be integrated with other data. In addition, the data 
need to interoperate with applications or workflows for analysis, storage, and 
processing. 

 Reusable 
The ultimate goal of FAIR is to optimise the reuse of data. To achieve this, 
metadata and data should be well-described so that they can be replicated 
and/or combined in different settings. 

 

https://www.go-fair.org/technology/fairification-process/
https://www.go-fair.org/technology/fairification-process/
https://www.go-fair.org/technology/fairification-process/


 



 







 20 listopad 
◦ Spotkanie uczestników OmegaPSIR (język:polski) 

◦ Tutorial Omega dla podmiotów szukających 
rozwiązania (język: angielski) 

◦ Tutorial CERIF(język: angielski) 

 21 listopad 
◦ Wystąpienia zaproszonych organizacji i uczelni  - 

program w gestii euroCRIS 

 22 listopad – sesja poświęcona 
doświadczeniom narodowych CRISów 

 



Dziękujemy za uwagę 



https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Open_data_publishing 

☆ Data is available on the Web, in whatever format.  

☆☆ Available as machine-readable structured data, (i.e., not a scanned image).  

☆☆☆ Available in a non-proprietary format, (i.e, CSV, not Microsoft Excel).  

☆☆☆☆ Published using open standards from the W3C (RDF and SPARQL).  

☆☆☆☆☆ All of the above and links to other Linked Open Data.  

 



 F1. (Meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier 
 F2. Data are described with rich metadata 
 F3. Metadata clearly and explicitly include the identifier of the data they describe 
 F4. (Meta)data are registered or indexed in a searchable resource 
 A1. (Meta)data are retrievable by their identifier using a standardised 

communications protocol 
 A1.1 The protocol is open, free, and universally implementable 
 A1.2 The protocol allows for an authentication and authorisation procedure, where 

necessary 
 A2. Metadata are accessible, even when the data are no longer available 
 I1. (Meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language 

for knowledge representation. 
 I2. (Meta)data use vocabularies that follow FAIR principles 
 I3. (Meta)data include qualified references to other (meta)data 
 R1. Meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant 

attributes 
 R1.1. (Meta)data are released with a clear and accessible data usage license 
 R1.2. (Meta)data are associated with detailed provenance 
 R1.3. (Meta)data meet domain-relevant community standards 

 
 
 
 




