
 

 

Atvērtās pētniecības deklarācija 
 

EUT + atvērtās pētniecības deklarācija 

Eiropas Tehnoloģiju universitāte (EUt +) ir astoņu Eiropas tehnoloģiju universitāšu 

apvienība, kurām ir kopīgs redzējums par cilvēcisku pieeju tehnoloģijai un mērķi 

izveidot jauna veida augstākās izglītības iestādi uz konfederācijas pamata. 

Izmantojot EUt +, partneri ir apņēmušies radīt ilgtspējīgu nākotni studentiem un 

izglītojamajiem Eiropas valstīs, katras iestādes personālam, kā arī teritorijām un 

reģioniem, kuros atrodas universitātes. 

Pētniecība, kas aktīvi iesaistās universitātes akadēmiskajā dzīvē, sadarbojas ar tās 

kopienām un reģioniem, studentiem un iedzīvotājiem, ir būtisks elements jaunās 

universitātes saiknei ar plašāku pētniecības ekosistēmu un kopienām un reģioniem, 

kuros atrodas EUt+. 

Jau no paša sākuma EUt + ir apņēmies īstenot vērienīgu redzējumu atvērtai 

pētniecībai. 

• Mēs uzskatām, ka pētniecības rezultātiem jābūt publiski un brīvi pieejamiem. 

• Mēs uzskatām, ka pētniecības rezultātiem ir jābūt pieejamiem pētniekiem, 

skolotājiem, uzņēmumiem, labdarības organizācijām un filantropiem, valsts 

sektoram un iedzīvotājiem, neierobežojot reproducēšanu un izplatīšanu, un 

ir jānodrošina autora kontrole pār darba integritāti un tiesībām tikt pienācīgi 

atzītam. 

• Mēs uzskatām, ka atvērtā piekļuve nozīmē vieglu pieejamību, kas ļauj 

lietotājiem lasīt, lejupielādēt, kopēt, izplatīt, meklēt, izveidot saites, 

indeksēt vai jebkādā citā likumīgā nolūkā ar atbilstošu IP aizsardzību 

un licencēm, piemēram, “Creative Commons”, nodrošināt pienācīgu 

autora atzīšanu.  

• Mēs uzskatām, ka atvērtā pētniecība padara mūsu pētniecību 

pieejamāku, uzlabo pētniecības progresu, padara pētniecību 

pārredzamāku un atbildīgāku, kā arī vairāk reaģē uz sabiedrības 

problēmām. 



 

• Mēs uzskatām, ka atvērtā zinātne veicina pētniecības kvalitāti, 

veicinot pētniecības integritāti, reproducējamību un atkārtojamību. 

• Mēs uzskatām, ka mūsu pētniecības rezultāti ir jāpadara pieejami bez 

nepieciešamības pēc speciālām tehnoloģijām, izmantojot atklātus 

standartus, un ka dati ir FAIR (findable, accessible, interoperable and 

reusable - atrodami, pieejami, sadarbspējīgi un atkārtoti izmantojami). 

• Mēs uzskatām, ka pētniecības dati ir jāizplata saskaņā ar šādu principu: "Tik 

atvērtus, cik iespējams, tik nepieejamus, cik vajadzīgs”. 

• Mēs uzskatām, ka pētniecības rezultāti ietver pētniecības datus, 

pētniecības metodiku, programmatūru, izstādes, kā arī citus produktus, kas 

saistīti ar parastu akadēmisku pētījumu. 

• Mēs uzskatām, ka atvērta pētniecības ekosistēma ir laba pētniecībai, 

pētniekiem, iedzīvotājiem un EUt +. Mēs uzskatām, ka jebkura intelektuālā 

īpašuma pienācīga aizsardzība nav pretrunā ar atvērtās pētniecības 

principiem. 

Mēs apņemamies veikt atvērto pētniecību: 
 

• Maksimizēt to mūsu pētījumu rezultātu īpatsvaru, ieskaitot FAIR datus, kas ir 

pieejami atvērtās pieejas repozitorijos, atbalstot plāna S īstenošanu 

attiecīgajos atvērtās piekļuves žurnālos un atbalstot zaļo atvērto piekļuvi 1. 

• Izstrādāt atvērtās pētniecības un progresīvu intelektuālā īpašuma 

aizsardzības kārtību, lai atbalstītu rūpniecības un tirdzniecības 

partnerus pētniecības rezultātu pārvēršanai efektīvos pētniecības 

rezultātos ar pievienoto vērtību. 

• Atbalstīt humānu, godīgu, pārredzamu un atbildīgu rādītāju 

izmantošanu pētniecības novērtēšanai un pētnieku karjeras attīstībai. 

• Atvērto un sabiedriskās zinātnes metožu integrēšana mūsu mācību 

programmās, lai nodrošinātu prasmes mūsu studentiem un apmācību 

atvērtajā pētniecībā, lai viņi varētu attīstīties šajā jaunajā vidē. 

• Publicēt detalizētus datus par mūsu iestāžu pētījumu rezultātiem. 
 
 
 
 
 

1 vai tie ir atvērtās piekļuves žurnāli vai nav, mēs neatblstam publicēšanos viltus žurnālos, kas 

pieņem zemas kvalitātes darbus, kas neveicina zinātnieku aprindu zināšanu pieaugumu. Mēs 
neatbalstām hibrīdžurnālus. 



 

• Izstrādāt atvērto izglītības resursu (OER- Open educational resources) 

politiku, izveidot un izplatīt OER un vienlīdz atbalstīt OER radītājus un 

lietotājus. 


