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 A totes les institucions, ens interessa posicionar-nos el millor possible als 
rànquings  

• Per afavorir el coneixement extern de la pròpia institució  
• Per augmentar la visibilitat internacional  
• Per captar estudiants, per afavorir sinèrgies amb empreses … 
• Per detectar oportunitats de millora, àrees d’especialització científiques ... 
• Per ser referents, per comparar-nos    
• Per prestigi, per imatge, per “màrqueting” (promoció interna i externa) .... 

 

 Malgrat les dificultats per classificar-nos a nivell mundial en determinats 
rànquings, donat que l’especificitat politècnica no afavoreix, davant 
rànquings generalistes que no recullen, o ho fan amb un pes poc 
significatiu, la transferència de tecnologia, la innovació, la 
internacionalització o la relació estreta amb el teixit empresarial... 
 

 ... en els últims anys la UPC ha millorat la seva classificació i visibilitat en 
alguns dels Rànquings de major prestigi i ressò nacional i  internacional. 
 

 
 
 

Importància del posicionament als 
rànquings 



 La UPC té un posicionament actiu en el seguiment dels principals rànquings 
des de l’inici de la publicació dels primers, impulsant accions i polítiques que 
ens ha de permetre millorar la visibilitat de la nostra activitat. 
 

 Les polítiques de la universitat en diferents àmbits (recerca, docència, 
internacionalització, etc.) deriven en actuacions que tenen sovint 
conseqüències positives als rànquings. 
 

 La UPC s’ha dotat de l’Observatori de rànquings (OdR-GPAQ) amb l’objectiu 
de contribuir a l’anàlisi, difusió i millora dels resultats de la UPC als rànquings 
universitaris.   
 
 

 
 

 
 

 

Estratègies per millorar el posicionament 
als rànquings 



Principals actuacions per a la millora de la UPC als rànquings:  
 

 Per millorar la col·laboració activa amb els editors :  
o L’Observatori de rànquings és el centre de contacte entre els rànquings i la UPC: 

lliurament d’indicadors, lliurament de variants nom UPC a les publicacions 
científiques (en col·laboració amb SBPA), consultes metodològiques, avís 
d’incidències detectades, etc. 

 

 Per incrementar la transparència i el coneixement intern dels rànquings: 
o Publicació de la web “Observatori de rànquings” (detall seguidament GPAQ) 

 
 Per fer el seguiment dels resultats, analitzar causes i proposar millores: 

o Des de l’OdR-GPAQ s’elaboren informes i anàlisis  
o Des de l’OdR-GPAQ es coordina un grup de treball que analitza l’evolució 

d’indicadors de determinats rànquings i proposa actuacions de millora (GPAQ, 
SBPA i SC).  
 

 Per incidir en la millora de la identitat institucional única: 
o Elaboració de polítiques de regulació de la denominació de la UPC (SC) 

 
 
 

Estratègies per millorar el posicionament 
als rànquings 



Principals actuacions per a la millora de la UPC als rànquings 
(cont.):  
 

 Per millorar l’autoria i la filiació de les publicacions del nostre 
professorat i dels nostres investigadors  :  
o Orientacions sobre la signatura única normalitzada i l’ús dels identificadors 

d’autor (detall seguidament SBPA). 
 

 Per desenvolupar estratègies que impliquin aliances de recerca i de 
publicació conjunta amb altres organismes de recerca :  
o Criteris institucionals sobre la doble filiació en el cas de PDI de la UPC 

vinculat a un ens específic de recerca (convenis). 
 

 Per incidir en l’increment de la producció científica i el tipus de revistes 
en que es publica:  
o Polítiques impulsades des dels vicerectorats (criteris assignació punts PAR-

DRAC) i/o des de les unitats o grups de recerca. 
 

 
 
 

Estratègies per millorar el posicionament 
als rànquings 



 
Principals actuacions per a la millora de la UPC als rànquings 
(cont.):  

 
 Per consolidar la internacionalització dels nostres programes formatius, de 

la nostra recerca, de la mobilitat de persones  
o Pla de política internacional de la UPC (GRIE) 
o Pla de Llengües de la UPC (SLT) 
o Programes interuniversitaris internacionals, oferta formativa en anglès (SGA)  

 
 Per participar en xarxes, la millora d'aliances, la intensificació de la 

cooperació en educació superior, etc. : 
o AUIP, CASB, CESAER, CINDA, CLUSTER, EUA, GUNI, MAGALAHES, 

RedEmprendia, RMEI, TIME, TELESCOPI, ... 
 

 
Queda feina per fer, però estem ben encaminats… 

 
 
 
 

Estratègies per millorar el posicionament 
als rànquings 



 
  

L’Observatori de rànquings 
  
 

Mercè Grau 
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 



Què ? 
 

 Sistema d’informació. 
 

o Eina de consulta i anàlisi... 
o ...de les característiques, indicadors, metodologia, 

posicions i evolució temporal... 
o ...dels principals rànquings universitaris 

 
 

Què és l’Observatori ? 



Perquè ? 
 

 Sistematitzar per comunicar de manera ràpida i clara 
 Conèixer fortaleses i debilitats 
 Donar-nos a conèixer   
 Comparar-nos amb altres institucions  
 Transparència: retre comptes 

 
 

 
 
 

 

A què dóna resposta ? 
 



Com ? 
 
 

Nova versió de la web “Observatori de rànquings” 
 

 www.upc.edu/ranquings 
 

Com està dissenyat ? 

http://www.upc.edu/ranquings


 ...alguna cosa més ? 
 
 Versions en castellà i anglès 

 

 Nou apartat (Intranet) amb funcionalitats i continguts 
considerant : 
 

o Interessos, inquietuds i necessitats posades en evidència a 
aquesta Jornada  

o Suggeriments que ens feu arribar a través de:   
 

                     info.ranquings@upc.edu 
 

 
 

 

Evolució prevista 



 
  

Publica.upc.edu: Eines i recursos per 
a l'edició i publicació  acadèmica 

  
 

Anna Rovira 
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 



Suport a la millora del posicionament de la UPC als 
rànquings que consideren: 
 

 
 Indicadors bibliomètrics: ARWU (Shanghai), THE, QS, etc.  
 
 Posicionament web: Web of Universities i Web of 

Repositories 
 

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 



 
Indicadors bibliomètrics 

Recomanacions:  
   

 
 Nom personal  
 Identificadors 

numèrics   
 Filiació institucional 

 



 
Indicadors bibliomètrics 

 
 
 

Filiació institucional:  
   

 
 Universitat Politècnica de 

Catalunya  

 

http://publica.upc.edu 
 

http://publica.upc.edu/


 
Indicadors bibliomètrics 

 
 
 
 Recuperació exhaustiva 

articles UPC 
 

 Identificació de variants a 
Scopus i Web of Science 



 
 74.123 fitxers rics a 

Upcommons 
 

 Google Scholar 
Guidelines  

Posicionament web 
 
 
 



 
  

Posicionament de les webs de la UPC 
  
 

Sara Pérez 
Servei de Comunicació 



Web UPC 
 
 

Webs UPC 
 

www.upc.edu 
 
520 webs (412 en genweb) 

 
 webs d’escoles 
 webs de departaments 
 webs de màsters universitaris 
 ... 

 

http://www.upc.edu/


Ranking web of universities (www.webometrics.info) 

 
 ABAST MUNDIAL 
 

 126 de 24.000 

 ABAST EUROPEU 37 de 6.055 

 ABAST ESTATAL  2 de 237 

 ABAST CATALÀ  2 de 51 

 ABAST POLITÈCNIC 
ESTATAL  1 de 4 

 
 

Àmbit Indicador Pes 

Activitat 
Obertura 10% 

Excel·lència 30% 

Presència 10% 

Visibilitat Impacte 50% 

Webometrics 
 
 

https://gpaq.upc.edu/ranquings/?op=mostrar_indicadors&edicio=webo_2016_1
https://gpaq.upc.edu/ranquings/?op=mostrar_indicadors&edicio=webo_2016_1
https://gpaq.upc.edu/ranquings/?op=mostrar_indicadors&edicio=webo_2016_1
https://gpaq.upc.edu/ranquings/?op=mostrar_indicadors&edicio=webo_2016_1


Què fem? 
 
 Normativa de dominis 
 Webmaster Tool de Google 
 Assessorament i informes específics per a unitats 
 Guia ràpida (www.upc.edu/comunicacio) 

 

o Potenciar els enllaços cap a les nostres pàgines 

o Millorar el nom del domini (URL) upc.edu 

o Millorar els continguts de les nostres pàgines 

o Millorar l'etiquetatge de les nostres pàgines 

o Multiplicar la publicació de continguts (soa) 

o Adaptar el web a dispositius mòbils 

o Mesurar el nostre posicionament 

 
 

 

Principals actuacions 

http://www.upc.edu/comunicacio
http://www.upc.edu/comunicacio
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