Pla de Formació Permanent del Personal Docent i Investigador
Programa de Formació Transversal de Doctorat

Gestió de dades de recerca: Principis FAIR, dipòsit en accés obert i pla de gestió
de dades.
Codi

01CR0041-7 / 06CR0041-7

Modalitat

Virtual (Seminari web)

Dates

1 de desembre de 2021

Hora

10:00 h

Durada

1,5 hores

Lloc

Sala Teams

Places

Il·limitades

Destinataris

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

Impartit per

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

Idioma

Català

Descripció
Molts programes públics de finançament de la recerca requereixen el dipòsit de les dades de recerca en
accés obert i la realització d'un pla de gestió de dades.
Aquesta formació tractarà de la reutilització i el dipòsit de les dades en accés obert (Principis FAIR) així com
aquesta gestió es reflecteix en el pla de gestió de dades així com dels programaris disponibles per
elaborar-lo.

Objectius
-

Conèixer els conceptes clau de l'àmbit de la gestió de les dades de recerca.

-

Conèixer les polítiques, normatives i requeriments vinculats al dipòsit en accés obert de les dades
de la recerca finançada amb fons públics.

-

Conèixer els requisits de configuració perquè les dades segueixin els principis FAIR.

-

Ser capaç d’elaborar pla de gestió de dades.

-

Identificar repositoris de dades i seleccionar el més adient per al dipòsit de les dades

-

Conèixer les diferents opcions pel dipòsit de dades a la URV.

Institut de Ciències de l’Educació

Continguts
-

Conceptes clau.

-

Principis FAIR i fitxer Readme.txt.

-

Citar les dades de recerca.

-

Normatives i polítiques de les dades de recerca en accés obert.

-

Repositoris de dades.

-

Pla de gestió de dades.

-

Programari per elaborar un pla de gestió de dades.

Metodologia
Seminari web. Es proporcionaran materials didàctics de la sessió en català, castellà i anglès.

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

