
 

 

EUt+ atvērtās pētniecības paziņojums  

Eiropas Tehnoloģiju universitāte (EUt+) ir astoņu Eiropas Tehnoloģiju universitāšu apvienība, 

kuras vieno kopīgs redzējums par uz cilvēku orientētu pieeju tehnoloģijām un vēlme izveidot 

jauna veida augstākās izglītības iestādi uz konfederāliem pamatiem. Ar EUt+ palīdzību 

partneri ir apņēmušies radīt ilgtspējīgu nākotni studējošajiem un izglītojamajiem Eiropas 

valstīs, katras iestādes personālam, kā arī teritorijām un reģioniem, kuros katra augstskola 

atrodas. 

Pētniecība, kas ir aktīvi saistīta ar universitātes akadēmisko dzīvi, saistīta ar tās kopienām un 

reģioniem, studentiem un iedzīvotājiem, ir būtisks jaunās universitātes saiknes elements ar 

plašāku pētniecības ekosistēmu un kopienām, un reģioniem, kuros darbojas EUt+. 

Jau no paša sākuma EUt+ ir apņēmusies īstenot vērienīgu vīziju par atvērto pētniecību. 

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

prezentācijas brīdī. 

• Mēs uzskatām, ka pētījumu rezultātiem jābūt pieejamiem pētniekiem, mācībspēkiem, 

uzņēmumiem, labdarības un filantropijas organizācijām, valsts sektoram un 

iedzīvotājiem bez ierobežojumiem reproducēšanai un izplatīšanai, izņemot autora 

kontroli pār darba integritāti un tiesības saņemt pienācīgu atzinību. 

• Mēs uzskatām, ka brīva pieejamība nozīmē, ka pētījumi ir viegli pieejami, ļauj 

lietotājiem lasīt, lejupielādēt, kopēt, izplatīt, meklēt vai iegūt, saistīt, indeksēt vai 

izmantot jebkuram citam likumīgam mērķim ar atbilstošu intelektuālā īpašuma 

aizsardzību un licencēm, piemēram, CreativeCommons, un ar pienācīgu autora 

atzīšanu. 

• Mēs uzskatām, ka atvērtā pētniecība padara mūsu pētniecību pieejamāku, 

uzlabo pētniecības progresu, padara pētniecību pārredzamāku un 

atbildīgāku, kā arī ļauj labāk reaģēt uz sabiedrības izaicinājumiem. 



 

• Mēs uzskatām, ka atvērtā pētniecība sekmē pētniecības kvalitāti, veicinot 

pētniecības integritāti, reproducējamību un atkārtojamību. 

• Mēs uzskatām, ka mūsu pētījumu rezultātiem jābūt pieejamiem bez speciālām 

tehnoloģijām, izmantojot atvērtos standartus, un ka datiem jābūt atrodamiem, 

pieejamiem, sadarbspējīgiem un atkārtoti lietojamiem (FAIR). 

• Mēs uzskatām, ka ar pētniecības datiem ir jādalās saskaņā ar šādu principu: "Tik 

atklāti, cik vien iespējams, tik slēgti, cik nepieciešams". 

• Mēs uzskatām, ka pētniecības rezultāti ietver ne tikai pētniecības rezultātus, bet arī 

pētniecības datus, pētniecības metodoloģijas, programmatūru, izstādes un 

aktivitātes, kā arī citus parastas akadēmiskās izpētes produktus. 

• Mēs uzskatām, ka atvērtās pētniecības ekosistēma ir lietderīga pētniecībai, 

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

pienācīga aizsardzība nav pretrunā ar atvērtās pētniecības principiem. 

Mēs apņemamies veicināt atvērto pētniecību: 
 

• maksimāli palielinot mūsu pētniecības rezultātu, tostarp FAIR datu, īpatsvaru, kas ir 

pieejami atvērtās piekļuves repozitorijos to prezentācijas brīdī, atbalstot S plāna 

īstenošanu atbilstošos atvērtās piekļuves žurnālos un priekšroku dodot Green OA 

brīvpieejas repozitorijam1. 

• izstrādājot atvērto pētniecību atļaujošu intelektuālā īpašuma aizsardzības režīmu, lai 

atbalstītu rūpnieciskos un komerciālos partnerus, kas ļautu pētniecības rezultātus 

pārvērst ietekmīgos pētniecības rezultātos. 

• atbalstot humānu, taisnīgu, pārredzamu un atbildīgu rādītāju izmantošanu 

pētniecības novērtēšanā un karjeras attīstībā. 

• integrējot atvērtās un sabiedriskās zinātnes metodes mūsu studiju programmās, lai 

nodrošinātu mūsu studentiem prasmes un apmācību atvērtajā pētniecībā, kas ļautu 

viņiem attīstīties šajā jaunajā vidē. 

• publicējot detalizētus datus par mūsu institucionālās pētniecības rezultātiem. 
 
 
 
 

 
1 Neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav brīvpieejas, mēs neatbalstām publicēšanu “plēsonīgajos” žurnālos, 
kuros tiek pieņemti zemas kvalitātes darbi, kas neveicina zinātniskās sabiedrības zināšanu 
paplašināšanu. Mēs neatbalstām hibrīdžurnālus.  



 

• izstrādājot Atvērto Izglītības Resursu (AIR) politiku, AIR radīšanu un izplatīšanu, 

un cenšamies vienlīdzīgi atbalstīt AIR radītājus un lietotājus. 


