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INFORMACIÓ GENERAL 

 

PRESENTACIÓ 

 

SciVal és una aplicació online que conté –bàsicament- les dades de les publicacions de 

la base de dades bibliogràfica Scopus i que facilita informació de la producció 

investigadora desenvolupada a diferent nivell (individual, grup de recerca, 

departament, universitat, ...). L’eina permet analitzar, mitjançant l’ús de diversos 

conjunts de mètriques, el rendiment de la recerca realitzada en un dels àmbits 

esmentats, comparar-la amb la que es realitza a altres institucions, així com identificar 

les seves fortaleses i febleses. 

OBJECTIUS 

 

 Presentar i  analitzar els diversos mòduls de l’eina. 

 Valorar el rendiment de la recerca que dueu a terme, ja sigui a nivell individual 

o com a part d’un grup (grup de recerca, departament, universitat, ...) 

 Comparar i valorar el progrés de la vostra recerca. 

 Identificar potencials col·laboradors de l’àmbit d’investigació en el que treballeu.  

 Elaborar informes que us permetran prendre decisions estratègiques. 

 

CONTINGUTS 

 

 
 Introducció. 

 Presentació de la plataforma Scival i dels seus diferents mòduls: Overview, 

Benchmarking, Collaboration i Reporting 
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 Mètriques a nivell de revista Source Normalised Impact per Paper (SNIP), 

SciMago Journal Ranking (SJR) i CitaScore. 

 Impacte normalitzat Field Weighted Citations Impact (FWCI) 

 Mòdul Benchmarking per comparar amb altres Universitats i com comparar-les  

 Cerca de col·laboracions existents i potencials 

 Construcció de grups d’investigació a SciVal 

 Scopus i SciVal com a eina  per a estudiar l’estratègia d’on publicar 

 

 

MATERIAL 

  

 

Presentació en PowerPoint i ús in situ de la plataforma Scival. 

 


