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Kto może korzystać z repozytorium?

Naukowcy i nauczyciele akademiccy

Wszyscy naukowcy, niezależnie od afiliacji, mogą założyć w repozytorium bezpłatne konto i udostępniać 

dane badawcze, a także korzystać z zasobów serwisu, na przykład w celach dydaktycznych

Studenci i doktoranci

Wszyscy studenci i doktoranci mogą korzystać z zasobów repozytorium, na przykład przy pisaniu prac 

zaliczeniowych.

Obywatele 

Wszystkie zainteresowane osoby mogą przeglądać zasoby repozytorium i korzystać z danych badawczych 

zgodnie ze wskazanymi warunkami.

Archiwum Danych Jakościowych (ADJ)
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk jest najstarszym polskim archiwum cyfrowym gromadzącym
i udostępniającym materiały pochodzące ze społecznych badań jakościowych. Kolekcja danych ADJ obejmuje 
m.in. materiały z klasycznych badań Józefa Obrębskiego, Stanisława Ossowskiego, Antoniny Kłoskowskiej 
czy Elżbiety Tarkowskiej, ale także wiele współczesnych zbiorów danych.

Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS) 
jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk, powołanym w celu opracowywania standardów archiwizacji i udostępniania danych pochodzących z badań 
społecznych o charakterze ilościowym. 
Kolekcja danych PADS obejmuje m.in. zbiory z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z kolekcji „Aktualne 
Problemy i Wydarzenia” wraz z dokumentacją opisującą metodologię badań, Polskie Generalne Sondaże Społeczne 
(PGSS), zbiory „Diagnoza Społeczna. Warunki i Jakość Życia Polaków”, „Struktura społeczna w Polsce” (POLPAN)
oraz „Polskie Generalne Studium Wyborcze” (PGSW).

Kolekcje i wybrane zasoby

http://rds.icm.edu.pl


Udostępnienie danych badawczych w repozytorium

umożliwia korzystanie z rozwiązań dostosowanych do danych społecznych, takich jak słowniki czy schemat 
metadanych dla nauk społecznych

zwiększa widoczność i wpływ badań oraz szanse na uzyskanie cytowania publikacji i zbiorów danych

umożliwia jednoznaczne określenie zasad korzystania z danych i ułatwia innym ich zgodne z prawem wykorzystanie

ułatwia weryfikację wyników badań i zwiększa zaufanie do nauki

umożliwia spełnienie wymogów polityk otwartości wdrażanych przez instytucje finansujące i akademickie 
oraz czasopisma naukowe
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Założenie konta 

Wprowadzenie metadanych

Dodanie plików

Wybór licencji

Udostępnienie danych

Korzystanie ze wszystkich funkcji repozytorium i udostępnianie danych badawczych wymaga rejestracji. 
Jest ona szybka i bezpłatna. 

Opisanie danych umożliwia innym ich łatwe odnalezienie. Repozytorium umożliwia m.in. dodanie słów kluczowych, 
wskazanie powiązanych publikacji oraz źródła finansowania.

W skład zbioru wchodzą również pliki z danymi. Można je przesłać przez przeglądarkę internetową lub API.

Licencja określa zasady korzystania z danych. Można wybrać m.in. jedną z wolnych licencji Creative Commons, 
które umożliwiają innym ponowne wykorzystanie danych w szerokim zakresie.

Przygotowany zbiór danych należy przekazać do weryfikacji. Przed publikacją zbioru opiekun repozytorium może poprosić 
o jego modyfikację lub uzupełnienie opisu.

Skrót FAIR określa zasady, jakie należy uwzględnić w zarządzaniu danymi badawczymi oraz ich otwartym 
udostępnianiu. Repozytorium pozwala użytkownikom na udostępnianie danych zgodnie z zasadami FAIR, 
z zachowaniem najwyższych standardów otwartości, wedle zasady „as open as possible, as closed as necessary”
oraz z poszanowaniem etycznych wymogów stawianych badaniom społecznym.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rds@icm.edu.pl

Repozytorium powstało w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, realizowanego przez: 
Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 
oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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