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Seminari: 'De la publicació a la divulgació de la recerca: un viatge en
etapes'

Codi curs de formació PDI: U1110

Títol: ' 'De la publicació a la divulgació de la recerca: un viatge en etapes

Durada: 2 hores

Lloc: Campus de Cappont UdL. Sala de Videoconferències del CCCT

Data: dimecres, 5 de juny de 2019

Horari: de 10:00 a 12:00 h

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix al web de Formació de Professorat Universitari: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php [ http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php ]

Observacions: Adreçat, principalment, al personal d'investigació de l'INDEST.

 

Professorat: Impartit pel personal de Biblioteca i Documentació de la UdL

Objectius: un dels grans objectius de la recerca és la seva difusió entre les diferents comunitats científiques i, al mateix temps, la
seva divulgació entre les persones amb coneixements no tan especialitzats. A més a més, la difusió i la divulgació de les
publicacions de recerca i les dades de manera oberta permet que els investigadors esdevinguin més visibles, més eficaços i més
rellevants.

Aquest seminari té com a objectiu mostrar els conceptes principals i els avantatges de la ciència oberta i l'accés obert, així com
bones pràctiques en l'estratègia de comunicació en canals de xarxes socials.

Continguts:

 - Visibilitat dels resultats de la recerca

- Indicadors bibliomètrics

- Perfils d'autor

- Accés obert (Ciència oberta, Repositoris, Portal de la Recerca de Catalunya, etc.)

- Presència en línia dels investigadors (xarxes socials professionals)

- Recomanacions i bones pràctiques

Metodologia: es farà una presentació dels diferents temes i es proposaran accions i bones pràctiques per incentivar el debat i
aclarir dubtes dels assistents.

 

 

Reconeixement CFC com a curs de formació en recerca

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php
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Reconeixement CFC com a curs de formació en recerca

U1110 - INDEST - Seminari De la publicació a la divulgació de la recerca - un viatge en etapes
[ 
https://www.indestudl.udl.cat/export/sites/Indest/ca/.galleries/Seminaris-INDEST/U1110-INDEST-Seminari-De-la-publicacio-a-la-divulgacio-de-la-recerca-un-viatge-en-etapes.pdf
]

    35.84  Format:  pdf

Presentació - suport visual - del seminari: 'De la publicació a la divulgació de la recerca: un viatge en
etapes'
[ https://drive.google.com/file/d/1B0pPP05ynn79xk0qH7zsFuAZgHhRoKE5/view?usp=sharing ]
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