Jornada

"Anàlisi de la investigació i avaluació:
dels rànquings als indicadors"
(C3/12Bibliometria/ProgramaBibliometria.doc) (Doc. 12/46) (Actuacions 27.04.12)

Dia:
Horari:
Lloc:

Professors:

29 de maig de 2012
10:00-14:00
UB. Facultat Biblioteconomia i Documentació, aula 309.
Melcior de Palau, 140.
08014 Barcelona.
http://www.ub.edu/biblio
Philip Purnell (Neurocientífic. Strategic Business Manager,
Thomson Reuters) i Evaristo Jiménez Contreras (Doctor en
Documentació i coordinador grup EC3-Universidad de Granada)

Preu:
Idioma del curs:

gratuït
castellà

Informació sobre els professors
Philip Purnell va estudiar Biologia Humana i es va llicenciar en Neurociències
a l’Institut de Psiquiatria de Londres. Després va realitzar un postgrau en
Neuroimmunologia a l’Institut Max-Planck de Psiquiatria a Munic. Al Regne Unit
va realitzar diversos treballs per a la indústria farmacèutica britànica, i
posteriorment es va dedicar a l’edició científica, tècnica i mèdica a Europa. Va
desenvolupar un paper important en la gestió de relacions amb els científics
líders d’opinió, institucions de recerca i societats mèdiques dins d’una editorial
científica europea que va ser adquirida per Thomson Reuters l’any 2007.
Evaristo Jiménez Contreras és doctor en documentació i professor de
bibliometria a la Universidad de Granada. A la mateixa universitat coordina el
grup d’investigació EC3 que treballa en diferents projectes centrats en
l’avaluació de la ciència i de la comunicació científica. Més informació a
http://ec3.ugr.es/.
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Presentació i objectius de la jornada
Es pretén que sigui una sessió interactiva i informativa sobre la importància del
seguiment de l'activitat investigadora per a cada institució i el seu impacte per
aconseguir èxits i millores. L'activitat investigadora ha de posar-se en relació
amb el seu propi impacte amb la finalitat de garantir el creixement i l'èxit d'una
organització.
Així mateix, en el marc de la sessió, es presentarà una selecció de casos
d'estudi: es mostrarà la manera en què els investigadors i avaluadors de la
investigació poden obtenir millores mitjançant l'ús de mitjanes simples i l'anàlisi
de les estadístiques d'investigació basat en indicadors reals. S'aprofundirà en
com aquests indicadors poden proporcionar respostes a les següents
preguntes:
• Com avaluar la investigació acadèmica?
• Qui col·labora amb qui?
• Quants projectes d'investigació es fan en la meva institució?
• Quin nivell de competitivitat té la nostra investigació en comparació amb altres
institucions?
• Quins són els nostres centres d'excel·lència?
La jornada està dirigida a directors i tècnics de biblioteques, investigadors,
vicerectors i persones directament relacionades amb l'àmbit de l'avaluació, per
la qual cosa es prega la difusió entre aquelles persones de la seva institució
que cregui que hi poden estar interessades.
Les places són limitades, per la qual cosa és recomanable inscriure's amb la
major antelació possible. El formulari de registre és a la següent adreça:
http://interest.science.thomsonreuters.com/forms/SpanishRankingEvent.
Agraïm a Thomson Reuters i a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona la seva col·laboració en l’organització d’aquesta jornada.

2

Programa de la jornada
10.15: Benvinguda i presentació de la jornada
• Lluís Anglada (Director del CBUC) i Sébastien Vellay (Thomson Reuters)
10.30 – 12.00: Avaluació de la investigació, suport i gestió - Philip Purnell
(Thomson Reuters, Strategic Manager)

•
•
•
•

Repàs de l'anàlisi de cita, importància de la qualitat de les dades
utilitzades
Ús de la bibliometria, com aquesta és emprada a nivell internacional
usant dades de cites internament i externament
Altres indicadors d’avaluació i rànquings: influència d'altres indicadors
més enllà de les citacions tradicionals
Eines de gestió de la informació de la investigació

12.00 - 12.15: Cafè
12.15- 13.00: Presentació d'una iniciativa de rànquing d'universitats espanyoles
a partir de les dades de Web Of Science – Evaristo Jiménez Contreras (Grup
EC3-Universitat de Granada; doctor en Documentació i co-autor del rànquing)

•
•

Web of Science, una font única d'informació
La importància d'un rànquing d'universitats espanyoles i el seu ús

13.00 - 13.30: Debat
13.30: Refrigeri / Bufet
14.00: Cloenda de la jornada
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