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Centrum pro podporu open science připravilo pro studenty a akademiky Univerzity Karlovy dva e-learningové kurzy
věnující se problematice   open access publikování  a   správě výzkumných dat .

Oba kurzy jsou dostupné v systému Moodle UK. Do systému se uživatelé hlásí přihlašovacími údaji z Centrální
autentizační služby UK (viz   průvodce prvním přihlášením ). Pokud máte potíže s přihlášením, obraťte se na podporu:
  moodle-help@ruk.cuni.cz .

Open access na UK – jak publikovat otevřeně?
Online kurz Open access na UK – jak publikovat otevřeně? je určený především publikujícím autorům (studentům i
zaměstnancům) Univerzity Karlovy a přináší základní vhled do problematiky publikační modelu otevřeného přístupu.

Po absolvování online kurzu si budete umět zodpovědět následující otázky:
• Co je to open access?
• Co znamená "publikovat otevřeně"?
• Jaké výhody publikování v režimu open access přináší?
• Jaký je rozdíl mezi zelenou a zlatou cestou open access?
• Jaké konkrétní kroky musí autor podniknout, aby publikoval v režimu otevřeného přístupu?
• Jaké jsou typické znaky tzv. predátorských časopisů a vydavatelů a jak se jim vyvarovat?
• Co mi jako autorovi v oblasti otevřeného publikování Univerzita Karlova nabízí?
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Správa výzkumných dat
Online kurz Správa výzkumných dat přináší metodickou podporou pro vědce, kteří se chtějí naučit, jak správně nakládat
s?výzkumnými daty jak během výzkumu, tak i po jeho skončení.

V průběhu kurzu se mimo jiné dozvíte:
• Co jsou to výzkumná data
• Co se rozumí správou výzkumných dat
• Jaké výhody management dat přináší
• Co je to plán managementu dat (data management plan) a jak jej vytvořit
• Tipy pro zpracovávání dat
• Co jsou otevřená výzkumná data a jak data sdílet
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Další open science kurzy
Níže naleznete příklady dalších zajímavých online kurzů, které se zabývají tématy otevřené vědy.
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  FOSTER Portal
Portál FOSTER nabízí široký výběr online kurzů z oblasti open science. Kromě   obecného úvodu do open science
zde naleznete například kurzy o   publikování v režimu open access ,   správě výzkumných dat ,   otevřených licencích
,   sdílení preprintů  a mnoho dalších.

  MANTRA: Research data management training
MANTRA je volně dostupný online kurz pro ty, kteří v rámci svého projektu spravují digitální data.

  Otevřený knihovnický kurz  (OK2)
E-learningový kurz Ústřední knihovny UK k open science pro technicko-administrativní pracovníky.

  Open Data Essentials
Volně dostupný online kurz, který vám umožní zjistit, co jsou to otevřená data a jakým způsobem ovlivňují svět kolem nás.

  Open Science MOOC
Volně otevřený online kurz připravený Univerzitou Sorbonne zaměřený na širokou škálu aspektů otevřené vědy. Součástí
jsou i rozhovory s vědci, PhD studenty a knihovníky.

  DocEnhance Data Stewardship
Data Stewardship kurz je úvodem do problematiky Research Data managementu. Byl vytvořen v rámci mezinárodního
projektu   DocEnhance  pracovní skupinou odborníků na správu dat z UiT - The Arctic University of Norway.

K dispozici je přístup k prvnímu   modulu kurzu . Začíná   online přednáškami a videi , které vám pomohou pochopit
problematiku Data managementu. Po úspěšném absolvování této online části obdržíte certifikát.

https://www.fosteropenscience.eu/courses
https://www.fosteropenscience.eu/node/2326
https://www.fosteropenscience.eu/node/2331
https://www.fosteropenscience.eu/node/2328
https://www.fosteropenscience.eu/node/2415
https://www.fosteropenscience.eu/node/2332
https://mantra.edina.ac.uk/
https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=297
http://accelerate.theodi.org/
https://www.fun-mooc.fr/en/courses/open-science/
https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=13728
https://docenhance.eu/
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13728
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpFSBAmhCZ8TAqIvoXATgC5PHrKqEjGlX

