
 

 

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 en diferents esferes (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 una d’aquestes esferes esmentades, especialment en la individual, de 
manera que es podrem identificar aquelles persones més destacades en cadascun dels àmbits 
científics i valorar la possibilitat de la seva incorporació a la nostra Universitat, tot aprofitant 
les oportunitats de finançament que ens ofereixen el programes d’atracció de talent 
investigador.  
 
Formació que pugui comptar tant pel PDI (PROFID) com pel PAS (PFPAS) sobre com utilitzar 
l’eina SCIVAL per a la cerca de talent internacional en les properes convocatòries d’ajuts per a 
la incorporació de personal investigador postdoctoral.  

- PDI: IP de grups reconeguts de la URV (SGR2017) o persona en qui deleguin  

- PDI: ICREA a la URV  

- PDI: directors de Departament i dels Centres de Recerca de la URV  

- PAS: Personal de Suport a la Recerca  

- PAS: Tècnics de la UGAD i de la UDR  

- PAS: Personal del CRAI  

OBJECTIUS 

 

Mostrar les potencialitats de l’eina SCIVAL per la cerca activa de candidats/es per a programes 
de finançament de places de personal investigador en diferents estadis de la carrera 
investigadora, especialment a partir de l’etapa postdoctoral:  

- Inicial: Juan de la Cierva-Formació  

- Avançat: Beatriu de Pinós / Juan de la Cierva-Incorporació / Ramón y Cajal / Marie S. 
Curie-Individual Fellowships  

- Consolidat: ICREA  

 

PROFI084 

Títol 

activitat 

SCIVAL: cerca de candidats per a programes de finançament 

d’R+D+I 
 

Tipus 

d’activitat 

Curs 

Adreçat a  IP de grups reconeguts de la URV (SGR2017) o persona en qui deleguin 
 

Impartit 

per 
Annapaola Migani (Consultant Research Intelligence) ELSEVIER. 
 

Sessions 1 

Idioma Castellà 

Places  20 

 Dia:   10 a 13h 

Hora:  18 de febrer de 2019 

Lloc:  Aula de formació del CRAI campus Sescelades 



 

CONTINGUTS 

 

- Introducció 

- Mètriques utilitzades als diversos mòduls de la plataforma Scival 

- Anàlisi dels següents mòduls: Overview, Benchmarking, Collaboration  

MATERIAL  

 

El plantejament metodològic de la sessió combina les activitats i demostracions pràctiques de 
la plataforma, amb una introducció inicial sobre les mètriques utilitzades a l’eina. 

 


