
La recerca de la UOC busca resoldre 
reptes que té la societat, així com 
empoderar la ciutadania per participar 
activament en la cocreació del 
coneixement.

Dades de recerca FAIR
Posem en marxa el servei de suport a la gestió de dades FAIR  .

Fem balanç: Resultats 
del Pla de Coneixement Obert 
(2018-2020)

Publicacions científiques

Universitat Oberta
de Catalunya

Hem incrementat significativament el volum de publicacions científiques en obert a l’O2 Repositori UOC.

+ 150
tesis doctorals

+ 2.000
articles

52 %
d’articles publicats 
pels recercaires de la 
UOC són en obert

Durant els mesos d’abril i juny del 2020 vam compartir 
amb més de 9.900 persones d’arreu del món 
l’experiència de la UOC en la formació en línia 
a través del programa 

Docència no presencial d’emergència  

Innovació oberta

Avaluació de la recerca

Comunicació, formació i sensibilització

UOC com a referent en ciència oberta

Impuls al coneixement obert en temps 
de COVID-19

Oberta a la societat

Recursos d’aprenentatge

Sortim habitualment de la universitat, generant espais de trobada i cocreació entre 
acadèmia, cultura, art i societat en cicles com els coorganitzats amb la Sala Beckett 
o el cine Phenomena, com les biennals de pensament i de ciència de Barcelona o 
festivals com l’Ars Electronica.

Fins ara hem format 34 persones de la 
UOC en recerca i innovació responsables 
(RRI) i estem reflexionant sobre 
processos participatius en la docència 
gràcies al projecte europeu CIRCLET.

Hubbik
Posem en marxa la Incubadora Virtual Hubbik , amb 
una comunitat de més de 125 emprenedors, orientada 
a col·laborar en les solucions dels reptes que planteja la 
societat.

Premi Gabriel Ferraté
Impulsem un programa d’innovació oberta, juntament 
amb la UPC, en el marc del premi Gabriel Ferraté , per 
donar solució al repte “Com pot ajudar la tecnologia les per-
sones que se senten soles?”.

Impulsem la reflexió 
sobre els processos 
de recerca i innovació.

Projecte CIRCLET   Curs RRI   

Posem en marxa el 
Portal de Coneixement Obert  , 
a través del qual donem difusió 
i visibilitat al coneixement 
generat a la UOC.

Formem part de diversos grups d’experts de ciència oberta nacionals i internacionals, 
com l’Open Science Expert Group de l’EUA, i participem regularment en 
conferències internacionals vinculades al coneixement obert.

treballs finals 
en obert

recursos
d’aprenentage

en obert  

+ 8.500 + 1.600 38 %
d’usuaris de treballs 

finals d’America 
Llatina

Suport en la 
redacció del DMP

Publicació, difusió 
i reutilització

Tecnologia per 
a la seguretat i 
anonimització

Servei de 
Gestió de dades 

de recerca

Custòdia i 
preservació

Ètica i
protecció

Primers canvis en 
les convocatòries 

internes

1a universitat de 
l’Estat signant 

d’aquesta 
declaració

DORA 

Impulsem el programa de
Treballs finals (TF) participatius  , 
que ofereix l’oportunitat de 
desenvolupar una recerca aplicada 
en col·laboració amb una entitat del 
tercer sector, proposant solucions 
a problemes concrets de la nostra 
societat.

http://www.uoc.edu/infografia/dades-fair/ca/index.html
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/92386
https://www.uoc.edu/portal/ca/coronavirus/docencia-emergencia/index.html
https://hubbik.uoc.edu/
https://bechallenge.io/premirectorgabrielferrate
https://circlet.eu/
https://www.uoc.edu/portal/ca/ri/difusio-publicacions/noticies/noticies-OSRT/2019/noticia_curs2RRI.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/coneixement-obert/index.html
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/111866
https://sfdora.org/
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/176-treballs-participatius.html

