
Pràctiques de suport a l'avaluació 
i impacte de la recerca

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món. La 
missió de la UOC és formar les persones al llarg de la vida i contribuir al seu 
progrés i al de la societat. 

D’acord amb la visió del seu Pla estratègic, la UOC vol ser una universitat que, 
connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsi la 
construcció d’un espai global de coneixement i faci recerca de frontera sobre la 
societat del coneixement. 

La UOC té un model educatiu propi, innovador i centrat en l’estudiant, que 
ofereix una formació de qualitat i personalitzable, alhora que fomenta la 
competitivitat dels estudiants i contribueix al progrés de la societat. 

La persona seleccionada s’incorporarà com a estudiant en pràctiques l’equip de 
Biblioteca per a la Recerca de la UOC.  

Funcions: 

L'objectiu d'aprenentatge d’aquestes pràctiques és conèixer els indicadors 
bibliomètrics que s’utilitzen més comunament per a analitzar les 
publicacions científiques, així com la bibliometria alternativa (altmetrics) , 
els indicadors d’impacte a xarxes socials. 
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● Suport en la gestió editorial, indexació i comunicació de dues         
revistes científiques.

● Suport als bibliotecaris de recerca referents en recopilació d'indicadors        
bibliomètrics i d'impacte a les xarxes socials per a les convocatòries          
de recerca i informes de seguiment de la producció científica. Durant les           
primeres setmanes de pràctiques, l’estudiant rebrà formació sobre       
indicadors bibliomètrics o mètriques alternatives, els seus usos i com         
calcular-los, dins el context de la recerca que es desenvolupa a la UOC i             
les tendències actuals en avaluació de la producció científica per part de           
les agències avaluadores.

● Suport en l’elaboració dels informes o consultes bibliomètriques que        
ens arriben per part del professorat i investigadors.

● Suport en alguna de les convocatòries de recerca que estiguin         
obertes.

Demanem:
● Grau en Informació i Documentació

● Interès per l'àmbit de serveis de suport a la recerca

● Coneixements bàsics en comunicació i producció científica.

● Habilitats en cerques d'informació en bases de dades bibliogràfiques.

● Persona curosa i rigurosa, familiaritzada amb les noves tecnologies i         
amb ganes d'aprendre.

● Català, castellà i anglès

● Paquet Office o LibreOffice (mitjà/alt)
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La duració de les pràctiques serà d’ara fins a juliol de 2020 a mitja jornada de 
dilluns a divendres, en horari de matí.  

S’ofereix un ajut a l’estudi marcat per la universitat d’origen. 

El centre de pràctiques serà la seu del 22@, Rambla Poblenou 156 , 
Barcelona. 

Sol·licituds: 
És imprescindible per participar en el procés de selecció enviar al correu 
coopedu@uoc.edu  el currículum, indicant el nom exacte de la oferta.  

Si ets estudiant de la UOC has d’enviar la teva sol·licitud a través de l’eina de 
pràctiques (Xperience).  
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