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Program Szkoleniowy Data Steward School  

– Edycja 2021 

 
Udział w Programie Szkoleniowym Data Steward School ma na celu 

przygotowanie Uczestników do pełnienia roli stewarda danych w macierzystej 

jednostce naukowej i pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz 

unikalnych kompetencji w zakresie zarządzania danymi naukowymi.  

Oferta Programu Szkoleniowego Data Steward School jest jedyną taką 

inicjatywą na polskim rynku naukowym. Partnerem Strategicznym Programu 

Szkoleniowego Data Steward School – Edycja 2021 jest Interdyscyplinarne 

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu 

Warszawskiego, lider w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych, modelowania oraz 

analityki danych. Program Szkoleniowy realizowany jest również we współpracy 

z organizacją GO–FAIR Initiative, która ustala standardy zarządzania danymi 

naukowymi i wdraża je na całym świecie. Visnea sp. z o.o. jest oficjalnym 

partnerem GO–FAIR Initiative w Polsce i jest odpowiedzialna za wprowadzanie 

standardów zarządzania danymi.  

Uczestnicy Programu biorący udział w module szkoleniowym Foundation 

Level poznają kluczowe zagadnienia związane z przetwarzaniem, gromadzeniem, 

archiwizacją danych naukowych, a następnie wybierają jedną z trzech 

specjalizacji: zarządzanie strategiczne, tworzenie baz danych, zarządzanie 

danymi naukowymi w projekcie badawczym. Formuła wyboru jednej z trzech 

specjalizacji pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie konkretnego obszaru 

zarządzania danymi, co umożliwi Uczestnikom szybkie zastosowanie zdobytej 

wiedzy w pracy zawodowej.  

 

Adresatami Programu Szkoleniowego Data Steward School – Edycja 2021 są: 

- pracownicy administracji uczelni wyższych i instytutów naukowych pracujący 

przy obsłudze międzynarodowych projektów naukowych; 

- bibliotekarze; 
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- osoby odpowiedzialne za wybrane procesy kontroli zarządczej na uczelni czy 

w instytucie naukowym; 

- kierownicy projektów naukowych oraz członkowie grup badawczych.  

 

Wykładowcami Programu Szkoleniowego Data Steward School – Edycja 2021 

są: 

- ekspertki i eksperci z GO–FAIR Initiative; 

- ekspertki i eksperci ICM UW; 

- osoby zarządzające danymi naukowymi w jednostkach naukowych; 

- specjaliści w zakresie Big Data, baz danych oraz bezpieczeństwa danych 

naukowych. 

Forma zajęć 
 

• Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i angielskim (wymagany poziom 

znajomości języka angielskiego co najmniej B2).  

• W związku z panującą sytuacją pandemiczną zajęcia odbędą się tylko online. 

 

Koszt uczestnictwa w Data Steward School – Edycja 2021 
 

Opłata za udział w całym Programie Szkoleniowym Data Steward School – 
Edycja 2021 wynosi 9 800 zł + 23% VAT. 
 
Cena może podlegać negocjacjom w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej 
osoby z jednej instytucji. Istnieje również możliwość zwolnienia z VAT, jeśli 
opłata za udział w Programie pochodzi ze środków publicznych.  
 
Koszt uczestnictwa w Data Steward School obejmuje: 

• udział w module szkoleniowym Foundation Level (42 h szkoleniowe)  
oraz 2 modułach poświęconych wybranej specjalizacji (42 h szkoleniowe);  
łącznie 84 h szkoleniowych w trakcie 12 dni szkoleniowych (III, IV, V 2021 r.); 

• materiały szkoleniowe (w formie papierowej i elektronicznej); 

• konsultacje z ekspertami podczas szkoleń oraz dodatkowe godziny 
konsultacyjne; 
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• imienny certyfikat ukończenia Data Steward School – Edycja 2021 r. 
 

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego 

(https://www.visnea.org/rejestracja-szkolenie-online) bądź poczty 

elektronicznej visnea@visnea.org.  

 

 

Foundation Level - 42 h szkoleniowe  

Termin: 23-26.03.2021 r. oraz 20-21.04.2021 r. 

 

Zagadnienia 

tematyczne 
 

Wprowadzenie do tematyki zarządzania danymi naukowymi; światowe trendy w 
zarządzaniu nauką – konieczność odtwarzalności, ponownego użycia, 
współdzielenia zasobów danych; Data Stewardship; Metadane; Repozytoria, Data 
Management Plan. 

 

Kurs specjalizacyjny* - 42 h szkoleniowe  

Termin: 22-23.04.2021 r. oraz 25-28.05.2021 r. 
*Zastrzegamy uruchomienie konkretnej specjalizacji, o ile wybierze ją co najmniej 5 Uczestników Programu Szkoleniowego 

Zagadnienia 

tematyczne 
 

Specjalizacja 

IT/technologie 

Specjalizacja 

Zarządzanie 

strategiczne 

Specjalizacja 

Zarządzanie danymi 

w projektach 

naukowych 

- bazy danych w pracy 

naukowej; 

- projektowanie i tworzenie 

relacyjnych baz danych; 

- odczyt i obróbka danych 

w bazie danych; 

- Big Data – zarządzanie 

dużymi zbiorami danych w 

instytucji naukowej; 

- zapytania analityczne i 

bezpieczeństwo; 

- omówienie i 

demonstracja narzędzi 

cyberbezpieczeństwa; 

- ćwiczenia z metod 

semantycznych i 

grafowych - jak migrować 

- tworzenie i 

implementacja strategii 

zarządzania danymi w 

jednostce; 

- zarządzanie zasobami 

jednostki w kontekście 

zarządzania danymi; 

- tworzenie i 

implementacja strategii 

open data w jednostce 

naukowej; 

- praktyczne aspekty 

wpływu regulacji 

krajowych i europejskich 

na zarządzanie danymi 

w jednostce naukowej; 

- wdrażanie zarządzania 

danymi do codziennej 

pracy naukowej zespołu; 

- praktyczne aspekty 

zarządzania danymi w 

pracy naukowej. 

- Data Management Plan 

jako narzędzie pracy 

naukowej; 

-przygotowywanie 

wniosków o 

finansowanie projektów 

naukowych w zakresie 

zarządzania danymi 

naukowymi 

- zamieszczanie danych 

w repozytoriach 

https://www.visnea.org/rejestracja-szkolenie-online
mailto:visnea@visnea.org
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dane z paradygmatu 

relacyjnego do 

semantycznego, bazy 

grafowe, obliczenia 

grafowe, reprezentacja 

wiedzy przy użyciu metod 

semantycznych. 

- kwestie praw własności 

intelektualnej i ochrony 

danych we współpracy 

jednostek naukowych z 

podmiotami 

przemysłowymi; 

- prawa autorskie a 

zarządzanie danymi. 

Otwartych Danych 

Badawczych. 

 
 

 


