
 

 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

PRESENTACIÓ 

 

SciVal és una eina 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 àmbits (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 d’aquests àmbits esmentats, especialment en l’individual, de manera 
que es poden 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 els programes de captació de talent 
investigador.  
 
Nivell: Intermedi 
Es recomana: 
- haver assistit prèviament al curs PROFID_SCIVAL eina que us permetrà analitzar i posicionar 
la vostra recerca. 
- estar familiaritzat amb els Topics of Prominence de SCIVAL    
 

OBJECTIUS 

 

En aquesta sessió aprendràs com crear les teves pròpies entitats a través de MySciVal, usar-les 
en la teva anàlisi i crear informes personalitzats. Aquesta sessió resulta de molta ajuda  per a 
possibles col·laboracions, futures contractacions i conèixer possibles competidors. 
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Títol 

activitat 

SciVal: Cerca de candidats per a programes de finançament 

d’R+D+I 

Tipus 

d’activitat 

Formació PROFID 

Adreçat a PDI i doctorands 

Impartit 

per 

Annapaola Migani, formadora d’Elsevier        

Sessions 1 sessió de 3 h 

Idioma Castellà  

Places  30  

 Dia: 6 de març de 2020   

Hora:  de 10:00 a 13:00 h 

Lloc:  Aula de formació del CRAI campus Sescelades 



 

 

CONTINGUTS 

 

 

Part 1: Presentació:  

- Grups d'investigadors: gestió dels grups i investigadors; gestió dels resultats dels grups 
de recerca: definició de grup de recerca, anàlisi de resultats. 

- Informes personalitzats: Crear i compartir informes dins l'organització. 

- Research Areas: creació i ús de Research Areas per a col·laboracions i contractació de 
nous talents. 

- Publication sets: útils per fer anàlisis bibliomètriques molt precises. 

 

Part 2: Sessió pràctica.  

- Creació de grups d’investigadors  i anàlisi de resultats 

- Mètriques 

- Creació d’informes personalitzats  

- Creació de Research Areas 1 (Search Terms) i Research Areas 2 (Topics of Prominence). 

 

 

 


