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Publicar en accés obert: polítiques, ajuts, eines i visibilitat al repositori
institucional de la URV
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Modalitat

Virtual (Seminari web)

Dates

26 d’octubre de 2021

Hora

10:00 h

Durada

1,5 hores

Lloc

Sala Teams

Places

Il·limitades

Destinataris

PDI, Doctorands i PAS que realitza tasques de suport a la recerca

Impartit per

Jose Luis González Ugarte – María José Sánchez Martos
Centre de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació

Idioma

Català

Descripció
Publicar en accés obert ha esdevingut un dels requeriments de la majoria dels organismes públics de
finançament de la recerca, però també de la URV.
En aquest curs es proporciona a l’assistent els continguts relacionats amb la publicació de la recerca en
accés obert, el dipòsit en el repositori institucional, les polítiques i normatives relacionades amb la
publicació en accés obert. També es tractarà de la vinculació del CV de l’investigador a IRIS i el repositori
institucional amb el Portal de la Recerca de Catalunya.

Objectius
-

Conèixer els conceptes clau de l'àmbit de l’accés obert.

-

Diferenciar les diferents vies per publicar en accés obert.

-

Identificar les versions d’un articles en cada moment del procés de publicació.

-

Conèixer les diferents iniciatives, polítiques i normatives sobre l’accés obert a nivell institucional,
nacional i europeu.

Institut de Ciències de l’Educació

-

Conèixer les diferents possibilitats per pagar els costos d'APC així com els ajuts disponibles a la
URV.

-

Conèixer els avantatges del repositori institucional per visibilitzar la producció científica.

Continguts
1. Definició dels conceptes clau.
2. Iniciatives, normatives i polítiques vinculades amb la publicació en accés obert.
3. Vies de l'accés obert.
4. Eines per consultar les polítiques editorials.
5. El repositori institucional de la URV.

Metodologia
Seminari web. Es proporcionaran materials didàctics de la sessió.

Avaluació i certificació
Tots els assistents a la sessió que responguin l’enquesta final de satisfacció rebran per correu electrònic el
certificat d’assistència.

