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                Pla Pilot 2013 (i) 
Concepció i desenvolupament del pla:  
Equip Directiu TSC amb el suport de: 

 

• Servei de Biblioteques, Public. i Arxius  
• Ruth Iñigo 

• CTT-Oficina Tècnica RDI  
• Ramón Miralles i Meritxell Oncins 

• Gabinet de Planificació, Aval. i Qualitat 
• Maria Mercè Grau Manyà.  

• Serveis TIC TSC  
• Josep Mª Haro, José Angel Fernández 



Pla Pilot 2013 (ii) 
 Impuls a l’ús dels identificadors d’autor (AU-ID) pel PDI 

o ResearcherID, Scopus, ORCID 
 

Creixement ResearcherID 2013/2016 
ResearcherID 2016 

 

• Spain: 49.954 
• UK: 30,589 
• Germany: 19.325 
• Italy: 20.341 
• China: 67.215 
• USA: 85.958 
• Brazil: 69.827 
• India: 24.650 

Nov. 2013 



Pla Pilot 2013 (iii) 
 Disseny d’un eina per a la gestió dels AU-ID: TSC-Metrics 

 Basada en els  identificadors d’autor (AU-ID) a WoK i SCOPUS 

 Concebuda com a eina de suport a la petició de projectes 

competitius: 

• Càlcul de l’índex h d’impacte agregat: 

– Per grups (grup de recerca, grup investigador de projecte,...) 

– Per “subject area” JCR: electrical engineering, remote sensing... 

 Eina implementada pels serveis TIC departament 
 









Llista: TOT TSC al WoS 



Publicacions TSC 1974-2016 referenciades al WoS 

Implantació dels  “sexenios 
de investigación” 

Llista: TOT TSC 
 Producció històrica al Web of Science  

o ~70% PDI donat d’alta (juny 2016) 
o No totes les publicacions del PDI estan associades al seu AU-ID 

 



Cal un gran  esforç per a que el PDI faci ús dels AU-ID 



Eina per a la millora de la competitivitat dels grups de recerca  

 
The impact on 

internationalization 
and dissemination  

 
Hirsch index 

 

Aggregated h=21 for the 
global history of the 
research group and h=6 for 
the last 5 years 

Convocatorias 2014  Proyectos de I+D+I “RETOS INVESTIGACIÓN” 



Conclusions 
 L’ús dels identificadors d’autor: 

o Millora la visibilitat del PDI de la UPC 
o Facilita la gestió/avaluació de la producció científica 
o Millora la competitivitat dels grups de recerca 
o Serà obligatori en les convocatòries de finançament públic 

Cal una política activa de la UPC per promoure’n l’ús 
o Obligatoris per a qualsevol tipus d’ajut/avaluació 
o Inversió/priorització  de recursos per millorar-ne l’ús i gestió 

 



 
 

Gràcies 
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