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Programa
1. Pažinties diena: 2018 m. gegužės 10 d. 15 val. VU GMC R401-402 aud.
• Akcijos „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“ laimėtojų apdovanojimas,
• Duomenų dienų programos pristatymas,
• Duomenų valdymo poreikis: kam to reikia ir kokia iš to nauda.
Trukmė: ~1 val.
2. Edukacinės dirbtuvės „Trys žingsniai tvarkant mokslinių tyrimų duomenis“
Pirmas žingsnis: 2018 m. gegužės 15 d. 15 val. R401-402 aud.
• Mokslinių tyrimų duomenų valdymo plano parengimas.
Trukmė: 1 val.
Antras žingsnis: 2018 m. gegužės 23 d. 15 val. R401-402 aud.
• Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS): funkcijos
(duomenų paieška, peržiūra, atsisiuntimas ir naudojimas) ir teikiamos paslaugos (registracija,
prisijungimas, tyrimo (-ų) sukūrimas ir metaduomenų aprašymas, duomenų įkėlimas ir tvarkymas, duomenų parsisiuntimas (FTP) ir sinchronizavimas, unikalaus skaitmeninio objekto
identifikatoriaus (DOI) suteikimas, duomenų viešinimas, duomenų analizė (DAMIS įrankis)),
• Gyvybės mokslams skirtos teminės mokslinių tyrimų duomenų talpyklos.
Trukmė: 1 val.
Trečias žingsnis: 2018 m. gegužės 31 d. 15 val. R401-402 aud.
• Naudojimosi MIDAS archyvu kompetencijų ugdymas – praktinė demonstracija: registracija, prisijungimas, mokslinių tyrimų duomenų metaduomenų ir pačių mokslinių tyrimų
duomenų rinkinių talpinimas į MIDAS, jų viešinimo galimybės, duomenų parsisiuntimas (FTP)
ir sinchronizavimas, unikalaus skaitmeninio objekto identifikatoriaus (DOI) suteikimas,
duomenų viešinimas, duomenų analizė.
Trukmė: 1 akad. val.
3. „Ačiū“diena: 2018 m. birželio 7 d. 15 val. R401-402 aud.
• Padėkos už dalyvavimą. Edukacinių dirbtuvių rezultatų apibendrinimas: dalyvių
pasisakymai ir pasiūlymai,
• Anketos rezultatų pristatymas,
• Aktyviausių mokslininkų ir tyrėjų, kurie per mokymų mėnesį patalpino daugiausia savo
mokslinių tyrimų duomenų į MIDAS, apdovanojimai,
• Pažymėjimų Edukacinių dienų dalyviams įteikimas.
Trukmė: 1 akad. val.
4. Individualios konsultacijos pagal išankstinę registraciją dėl:
• Mokslinių tyrimų duomenų valdymo,
• Naudojimosi MIDAS archyvu.

Registruotis į „DuoDi“ renginius bei individualias konsultacijas
el. paštu
zibute.petrauskiene@mb.vu.lt
užpildžius formą
https://biblioteka.vu.lt/duomenu-dienos-gmc

