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Presentació 
 
Durant aquest període,  la  innovació  i  la recerca, en tant que pilars fonamentals de  l’activitat universitària, 
han estat àrees fortament prioritzades per aquest equip de govern. Inicialment, els dos àmbits d’actuació es 
van  abordar  des  de  dos  vicerectorats  diferents  per  finalment  confluir  a  partir  de  2010  amb  una  visió 
estratègica, però també executiva, integrada.  
 
Aquest  document  sintetitza  els  trets  fonamentals  en  l’àmbit  de  la  recerca,  la  innovació,  del 
desenvolupament  i  la  transferència de  la universitat.  S’hi  concreta  la missió de  la universitat en  aquests 
àmbits,  els  objectius  associats,  l’adequació  i  la  relació  amb  l’R+D+I  del  nostre  entorn  així  com  els 
instruments amb què s’ha dotat la universitat per gestionar i fer seguiment de l’activitat de la institució en 
aquest  àmbit.  També  s’hi  presenten  els  resultats  obtinguts  en  termes  de  producció  científica, 
desenvolupament de projectes i captació de recursos.  
 
Així,  el  document  presenta  inicialment  l’estratègia  i  les  accions  i,  a  continuació,  el model,  l’estructura 
organitzativa  i els resultats, primer en  l’àmbit de  la  innovació  i, després, en el de  la recerca. Finalment, es 
presenten els aspectes  relacionats amb  la  formació  i  la  integritat en  la  recerca  i els  serveis de gestió de 
l’activitat en R+D+I+T.  

 

1. Eix estratègic R+D+I+T 
 

Un  dels  objectius  principals  de  l’equip  rectoral  a  l’inici  del  seu mandat  va  ser  la  definició  de  la  carrera 
acadèmica  del  professorat.  En  particular,  es  van  establir  els mecanismes  d’homologació  del  recorregut 
docent i de recerca i, per tant, l’esforç principal es va dedicar a construir el marc més adequat per impulsar 
una activitat de recerca de qualitat a la universitat.  

En una segona fase es va impulsar l’elaboració d’un pla estratègic de la universitat pel període 2010‐14, amb 
la  participació  de  tota  la  comunitat.  Aquest  pla,  presentat  el  gener  de  2010,  estableix  cinc  eixos  que 
estructuren  la  missió  de  la  universitat.  Entre  aquests,  el  corresponent  a  l’R+I+D+T  fa  referència  a  les 
estratègies relacionades amb la recerca i la transferència de coneixement en els àmbits relatius a la societat 
del coneixement i, més concretament, en l’aprenentatge virtual (e‐learning). 

En  aquest  àmbit,  la  visió  de  la  universitat  és  contribuir  al  benestar  social  amb  l’impuls  de  la  recerca, 
especialment en la societat del coneixement i en l’aprenentatge virtual. En conseqüència, la UOC ha de ser 
activa en  la  transferència  i  la difusió de  coneixement per al desenvolupament personal,  social,  cultural  i 
econòmic, en el marc de la política institucional d’accés obert. 

 

a) Objectius 
 

Concretament, aquest pla estratègic es concretava en cinc objectius: 

• Desenvolupar un sistema institucional de suport a la innovació i la transferència. 

• Augmentar la col∙laboració amb les empreses i les institucions. 
• Consolidar  l’IN3  i  l’eLearn  Center  com  a  centres  de  recerca  de  referència  en  els  seus  àmbits 

respectius. 
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• Dimensionar els estudis de doctorat segons el volum de recerca que es produeixi en el conjunt de la 
Universitat. 

• Incrementar  les  possibilitats  de  fer  recerca  del  professorat  de  la  UOC  no  adscrit  als  centres  de 
recerca, fent compatible la recerca i la innovació amb la seva activitat docent i de gestió. 

 

b)  Marc R+D+I+T 
 

El marc  on  es  produeix  la  recerca,  la  innovació  i  el  desenvolupament  ha  anat  evolucionant  al  llarg  del 
mandat. Inicialment hi ha el vicerectorat de recerca  i al 2007 es crea el vicerectorat d’innovació per donar 
un impuls al nou model educatiu i contribuir a l’evolució del campus virtual. L’any 2010 aquest vicerectorat 
es  fusiona amb el de recerca.  

Si bé, a 2006, tota l’activitat de recerca de la UOC s’emmarcava a l’IN3, a partir de 2009, i amb el naixement 
de  l’eLearn Center, s’organitza a través dels dos  instituts  i dels estudis o àrees de  la universitat. D’aquesta 
manera, l’IN3 esdevé un institut de recerca focalitzat en l’àmbit de la societat xarxa i deixa de donar suport a 
l’activitat de  recerca del personal de  la UOC. És  important subratllar el  fet que a partir d’aquest moment 
l’activitat desenvolupada en el marc de cada centre depèn de la seva direcció i la missió del vicerectorat, a 
banda de vetllar per la coherència dels seus plans estratègics amb les línies marcades per l’equip de govern, 
és promoure  i coordinar  l’activitat de  recerca,  innovació  i  transferència de coneixement de  la universitat, 
amb  la  garantia  d’una  gestió  eficaç  i  els mecanismes  per  a  una  difusió  adequada.  Els  eixos  clau  que 
n’articulen  les  seves  accions  són  incentivar  la  captació  de  recursos  i  promoure  la  realització  d’accions 
encaminades a fomentar i donar suport al desenvolupament de la recerca i la innovació. Concretament, en 
matèria  de  recerca,  s’encarrega  de  definir  l’estratègia  així  com  la  política  científica  i  de  recerca  de  la 
universitat amb l’objectiu de promoure una recerca de qualitat segons els criteris establerts en cada àmbit 
de coneixement, aplicable en la mida que sigui possible i sostenible. 

A continuació es descriuen els models conceptuals i els principals elements organitzatius del dos àmbits, així 
com també  els resultats, primer de la innovació i després de la recerca. 

 

2. Model d’innovació, estructura organitzativa i resultats 
 
El Vicerectorat d’Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya va iniciar el seu recorregut al 2007 amb la 
intenció  d’impulsar  un  canvi  mitjançant  la  generació  interna  de  processos  d’innovació  per  millorar  la 
qualitat de l’oferta formativa de la UOC i de tota la institució en conjunt. 

Per a generar  i  fer evolucionar  tota aquesta activitat es va crear al 2007  l’Oficina Oberta d’Innovació,  les 
funcions de la qual van ser de donar resposta a la gran varietat d’accions involucrades en la innovació, des 
de  la gestió de projectes  i  recursos  fins a  les  implicades directament amb el disseny,  la metodologia  i  la 
difusió.  Posteriorment,  al  2011,  aquesta  oficina  va  integrar‐se  a  l’Oficina  de  Suport  a  la  Recerca  i  a  la 
Transferència  (OSRT) a  través de  la creació del Programa d’Innovació amb  l’objectiu de donar suport a  la 
innovació interna.  

Aquesta nova ubicació del suport a la innovació dins de l’OSRT és conseqüència de la concepció que la UOC 
és una universitat  innovadora per  condició  i  convicció, que  assumeix  la  innovació  com  a  tret  identitari  i 
transversal, present a totes  les seves activitats  i processos. Així,  la  innovació forma part del pla d’objectius 
dels diferents estudis i àrees que componen la seva estructura.  
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a) Comissions d’innovació 
És  amb  aquesta  vocació  de  potenciar  la  transversalitat  de  la  innovació  que  al  2011  es  crea  la  Comissió 
d’Innovació, composta per tots els vicerectorats i gerència. Aquesta és la comissió que defineix l’estratègia 
en matèria  d’innovació  amb  la  finalitat  de  promoure  innovació  de  qualitat  en  els  processos  clau  de  la 
universitat. Aquesta estratègia es concreta  i executa a través de  la Comissió de Suport a  la  Innovació que 
incorpora un representant de cada estudi i un responsable per cada una de les àrees més relacionades amb 
la  innovació. Finalment, es concreta anualment un Pla d’acció per  la  Innovació que s’executa a  través del 
grup operatiu Programa d’Innovació de l’OSRT. 

 
Comissió d’innovació 

La Comissió d'Innovació,  integrada per  tots  els  vicerectorats  i  gerència,  es  constitueix per  consensuar  la 
política d’innovació i assegurar que aquesta sigui un element transversal a tota la universitat.  
 
Aquesta  comissió  s’encarrega de definir  l’estratègia en matèria d’innovació amb  la  finalitat de promoure 
innovació de qualitat en els processos clau de la universitat. Aquesta estratègia es materialitza a través de la 
Comissió de Suport a la Innovació i es concreta en dos plans, el  Pla Director d’Innovació i el Pla d’Acció. 
 
Específicament té assignats els següents objectius: 

• Identificar i proposar els eixos d’actuació que marquen la política d’innovació. 
• Vetllar per  la  transversalitat de  la  innovació en els àmbits de  la docència  i  la gestió  i establir els 

mecanismes que la fan possible. 
• Dinamitzar  la  innovació  destinant  els  recursos  i  el  suport  metodològic  necessari,  així  com 

assessorant  al  professorat  i  personal  de  gestió  en  la  preparació,  desenvolupament,  avaluació  de 
resultats, difusió i evolució de les seves idees i propostes. 

• Fomentar  i donar  suport  a  l’elaboració de propostes  en  convocatòries  competitives  externes.  En 
particular explorar vies de finançament per a idees o projectes en vies de desenvolupament. 

• Desenvolupar  un  sistema  d'avaluació  continuada  que  asseguri  la  qualitat,  l’aplicabilitat  i  la 
sostenibilitat de les convocatòries propostes i projectes impulsats des del Programa d’Innovació, així 
com dels seus resultats i possibilitats de projecció futura. 

• Fomentar un entorn proactiu a la innovació, especialment la col∙laborativa. 
• Facilitar  la  difusió  dels  resultats  obtinguts  de manera  que  es  pugui  identificar  fàcilment  la  seva 

potencialitat en el marc de la UOC així com de les institucions educatives i a la societat en general, 
tant a nivell nacional com internacional. 

• Tenir  l’excel∙lència en  la  innovació  com a  fita per  tal de  contribuir a  la  robustesa de  la  xarxa  i al 
prestigi de la universitat. 
 
 

Comissió de Suport a la Innovació 

Aquesta  comissió  és  l’òrgan  consultiu  per  a  la  definició  de  les  línies  estratègiques  així  com  de  les 
característiques de les convocatòries internes.  

Està composada per: 

• Representants d’àrees de gestió: 
o Cap de l’Àrea de Tecnologia Educativa 
o Cap de l’Àrea de Sistemes d’Informació 
o Cap de Serveis Acadèmics i Biblioteca 
o Representant de l’OSRT (Programa d’Innovació) 
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• Representants acadèmics: 
o eLearn Center 
o Un membre del professorat per cada estudi i de l’Escola de Llengües 
o Virectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat (adjunta) 
o Vicerectorat de Recerca i Innovació (vicerectora i adjunta)  

Entre les seves funcions, s’hi troba també la participació en tots aquells procediments de priorització, selec‐
ció, avaluació, i disseminació establerts en el programa d’Innovació. 

La Comissió, aprovada per  la Comissió d’Innovació, actua com a element  transmissor multidireccional de 
tota l’activitat relacionada amb la innovació de la UOC així com crear les condicions que l’afavoreixin. 

 

 

b) Pla d’Acció d’Innovació 
 

La UOC ha apostat per incorporar la innovació no solament com un objectiu estratègic que s’ha d’aconseguir 
en  un moment  determinat  sinó  també  com  a  cultura  de  transformació  i millora  contínua  de manera 
constant.  És  amb  aquesta  finalitat que  es  van  crear  i posar  en marxa diferents  accions,  de  les quals  en 
destaca  la  convocatòria  interna  anual  de  projectes  d’innovació,  gràcies  a  les  quals  han  emergit  i  s’han 
impulsat un gran nombre d’iniciatives fruit de  la capacitat  innovadora del personal de  la UOC. Així mateix, 
s’ha endegat el treball sobre diverses línies motores relacionades amb diferents àmbits de la innovació, com 
ara  l’aprenentatge  immersiu,  l’avaluació de  competències,  la  visualització de  la  informació  i  la mobilitat, 
entre altres. El resultat d’aquest treball ha estat el desenvolupament de projectes pilot en col∙laboració amb 
organitzacions i empreses capdavanteres en l’àmbit de les TIC, i la participació en convocatòries de projectes 
competitius. 

 

Programa d’Innovació 

El Pla d’Acció de la Innovació és una planificació anual que concreta i fa viable l’estratègia establerta en la 
Comissió d’Innovació. Aquest pla, formalitzat a partir del desembre de 2011, assigna funcions al Programa 
d’Innovació perquè doni suport de gestió als projectes i programes que es derivin de la política d’Innovació. 

El Programa d’innovació,  integrat dins  l’Oficina de Suport a  la Recerca  i  la Transferència,  s’encarrega de 
detectar, facilitar,  i fer arribar a  la Comissió d’Innovació  les  iniciatives  innovadores, així com donar suport 
de gestió als projectes que se’n derivin.  

El Pla d’Acció vetlla també perquè els diferents projectes d’innovació siguin transversals. Per fomentar‐ho,  
entre les seves quatre accions de treball hi ha el foment de la innovació interna a través de la convocatòria 

Les principals fites marcades en Innovació són tres: 

 

a) Aconseguir  una  àmplia  participació  del  personal  de  gestió  i  del  professorat  en  els  projectes 
d’innovació interna.  

b) Compartir experiències i aplicacions tecnològiques. 

c) Impulsar la transformació del punt de treball dels estudiants i professorat (mobilitat, multimèdia i 
multidispositiu). 
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interna d’ajuts per al desenvolupament de projectes d’innovació adreçada a tot el personal de la universitat 
i el foment de la innovació institucional a través del finançament i impuls dels projectes impulsats a la Co‐
missió d’Innovació. 

Finalment entre les accions del Programa d’Innovació  s’estableix la detecció de recursos externs i impuls a 
la presentació de propostes així com promoure iniciatives de col∙laboració, i de suport a les existents, que 
contribueixin al prestigi de la universitat en temes d'innovació. Així com, contribució al posicionament de la 
universitat en el context de projectes de recerca i innovació europeus. 

 

Projectes d’innovació emergent 

Anualment s’ha obert una convocatòria de finançament intern per fomentar les iniciatives d’innovació que 
sorgeixen d’una manera emergent en el dia a dia de l’activitat de la Universitat i donar‐hi suport. Van adre‐
çades al professorat i al personal de gestió de la UOC que vulguin dur a terme una innovació.  
 
Inicialment,  la resolució d’aquesta convocatòria era responsabilitat d’una   comissió formada per membres 
del Consell de Govern  i de  les direccions d’estudis, però a partir del 2011  l’avaluació es realitza des de  la 
Comissió de Suport a la Innovació. 
 
A  continuació  (a  la  taula 1) es mostra  la  inversió destinada a  la  innovació emergent per  convocatòria de 
projectes interns i els resultats obtinguts. 
 
Taula 1. Inversió i resultats de les convocatòries d’innovació emergent (APLICA de gestió i de docència) per 
al període 2007‐12 
 

   2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Pressupost disponible per convocatòria  41.228 €  142.368 € 89.500 €  131.335 €  57.243 €  60.000 € 
Mitjana de pressupost adjudicat a cada 
projecte per convocatòria 

1.963 €  3.847 €  6.462 €  3.863 €  3.578 €  4.000 € 

Projectes aprovats  21  37  13  34  16  15 (17) 

Número projectes finançats per altres àrees 
i estudis 

 
5 

 

Pressupost aportat per altres estudis i àrees            25.000 € 

Cofinançament estudis/àrees   No quantificat en sis primeres convocatòries  45.000 € 

Propostes presentades  41  53  18  60  33  70 

Projectes finalitzats segons objectius  
13

(61%) 
23

(62%) 
11

(84%) 
26 

(76%) 
13 

(81%) 
en curs 

Nombre participants projectes aprovats  105  185  65  170  80  110 
Resultats actualment en servei a l'aula 
(producte o derivat) 

12  14  6  17  10  en curs 

 
En  la figura 1 es pot observar  la  inversió anual en  innovació emergent (pressupost APLICA, a  la figura)  i  la 
inversió total en l’Oficina Oberta d’Innovació (2007‐10) i al Programa d’Innovació (2011‐12). 
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Figura 1. Pressupost total destinat al Programa Innovació per any i el destinat a la innovació emergent 
 

 
 
Cada any s’ha realitzat una convocatòria d’innovació emergent (convocatòria APLICA). Tot i que les temàti‐
ques eren prioritzades a cada convocatòria, no eren requisits indispensables. Així les temàtiques més comu‐
nes per convocatòria poden observar‐se a la taula 2. 
 
Taula 2. Resum de les temàtiques dels projectes d’innovació emergent per any (convocatòria APLICA) 
 

Convocatòria  Temàtiques 
2007‐2008  Actuacions Transversals d’Innovació: 

‐Propostes que fomentin el treball interdisciplinari entre grups de gestió i diferents estu‐
dis i programes. 
‐Propostes que suposin una adaptació dels processos de gestió acadèmica a les noves 
necessitats docents i evolució del model educatiu. 
‐Propostes que suposin l’automatització i la transversalitat dels processos i aplicacions 
tecnològiques, i la seva adaptació als nous contextos educatius i docents de la UOC. 
 
Projectes d’Innovació Docent: 
‐Metodologies docents innovadores adreçades a la incorporació d’eines 2.0 
‐Propostes d’actuació transversal entre diferents estudis i programes. 
‐Millores en el disseny d’activitats d’aprenentatge. 
 
Punt Innovació:  
‐Concedir ajuts per al finançament dels projectes que tinguin per finalitat la millora de la 
capacitat d'innovació al lloc de feina, centrats en l’optimització del rendiment dels recur‐
sos d’un àrea de gestió de la UOC. 
 

2009  Projectes d’Innovació: 
‐ Propostes que s’adiguin als eixos del nou model educatiu.  
‐ Metodologies docents innovadores adreçades a la incorporació d’eines 2.0 
‐ Propostes d’actuació transversal entre diferents estudis i programes. 
‐ Millores en el disseny d’activitats d’aprenentatge. 
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‐ Propostes que suposin una adaptació dels processos de gestió acadèmica a les noves 
necessitats docents i evolució del model educatiu. 
‐ Propostes que suposin l’automatització i la transversalitat dels processos i aplicacions 
tecnològiques, i la seva adaptació als nous contextos educatius i docents de la UOC. 
 
Punts d’Innovació: 
‐ Millora de la capacitat d'innovació al lloc de feina, centrats en l’optimització del rendi‐
ment dels recursos d’un àrea de gestió de la UOC. 
 

2010‐2011  ‐ Innovació en la pràctica docent i en el disseny d’activitats d’aprenentatge 
‐ Nous usos educatius relacionats amb eines i activitats de la Xarxa. 
‐ Metodologies que fomentin la relació entre l’activitat formativa i l’experiència professi‐
onal i personal dels estudiants. 
‐ Innovació en el sistema d’acreditació que faciliti l’aplicació de metodologies que impli‐
quin la transvesalitat, el treball interdisciplinari o l’avaluació de competències. 
‐ Automatització i flexibilització dels processos i aplicacions tecnològiques i la seva adap‐
tació als nous contextos de gestió de la UOC. 
‐ Innovació en els processos de gestió que faciliti el desenvolupament i aplicació de pro‐
cessos formatius relacionats amb els eixos temàtics del Model Educatiu de la UOC. 
 

2012  ‐ Millora de l’acompanyament a l’estudiant 
‐ Millora del procés d'avaluació del estudiants 
‐ Foment de la utilització d'instruments disponibles a la xarxa per al disseny i el desenvo‐
lupament de recursos d'aprenentatge 

 
La convocatòria d’innovació APLICA  recull propostes de  l’àmbit de gestió de  la universitat com de  l’àmbit 
docent. En  les següents figures (Figura 2  i 3) es presenta un resum de  la distribució de  la  innovació emer‐
gent.  En  la  figura  2  es  presenta  el  total  de  projectes  APLICA  de  gestió  i  el  total  de  projectes  APLICA 
d’innovació docent així com el total de propostes presentades en els dos àmbits.  
 
Figura2. Percentatge de projectes APLICA liderats des de gestió o docència per convocatòria 
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Figura3. Detall dels estudis i àrees que lideren els projectes APLICA per convocatòria 
 

 
 
Així, a la taula 3 pot veure’s el nombre de projectes d’innovació emergent que s’han pogut transferir a Ope‐
nApps. 
 
Taula 3. Transferència dels projectes d’innovació emergent a través d’OpenApps 
 
  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Projectes accessibles 
 com a OpenApps  
 

5  1  1  3  3  2 

Resultats de projectes actualment en servei 
a la UOC, a les aules o en processos de gestió 
(producte o derivat) 

12  14  6  17  10  en curs 

 
Com a  resultat directe dels projectes d’innovació s’han comptabilitzat 8 articles publicats en publicacions 
científiques i 10 comunicacions en congressos. I actualment al canal youtube de la universitat es pot accedir 
a 54 vídeos que difonen resultats de projectes APLICA. Alguns d’aquests vídeos estan en anglès o subtitulats 
a l’anglès. 
 
 
Projectes d’innovació institucional 

El model d’innovació de  la UOC es basa en  la combinació de dos processos complementaris:  la  innovació 
emergent –liderada pel professorat  i el personal de gestió universitària–  i el desenvolupament de diverses 
línies motores relacionades amb àmbits considerats estratègics per a  la  institució.  Inicialment, al 2007, es 
van establir 6 àmbits de treball al voltant dels sistemes de visualització, els nous dispositius  i canals multi‐
mèdia,  l’aprenentatge  immersiu,  l’avaluació de  competències,  l’aprenentatge  col∙laboratiu  i  l’evolució del 
model educatiu de la UOC. A partir de 2011 la línia estratègica en recerca és consensuada des del vicerecto‐
rat de recerca i innovació amb la resta de vicerectorats i gerència en el marc de la Comissió d’Innovació. 
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A la taula següent (taula 4) es proporcionen algunes dades sobre l’evolució de la potenciació d’aquest tipus 
de projectes. 
 
Taula 4. Inversió en innovació institucional i detall dels projectes 
 

Període  Projectes 
Col∙laboració 
d’empreses 

Finançament 
extern 

Finançament 
intern 

2008 

 
7 
‐ GPS/eLearning UOC 
‐ Atlas de la ciencia 
‐ Media center UOC 
‐ Campus Virtual 3D 
‐ eTransfoli 
‐ Fòrums de suport 
‐ Model educatiu UOC 

12  113.000€  450.000€ 

2009 

 
8 
‐ Factoria innov@ (23 idees) 
‐ mVoice Learning 
‐ Social Net UOC 
‐ UOC Training Game 
‐ Interacció Social UOC 
‐ GPS/eLearning UOC (2n any) 
‐ Campus Virtual 3D (2n any) 
‐ Model educatiu UOC (publicació) 

12 

360.000€  
(projecte Lost in 

La Mancha 
260.000 i Curs de 
Formacion de 
instaladores TIC 

100.000) 

350.000€ 

2009‐2012 

 
Innovation Lab (Laboratori 
d’experimentació, planta ‐1 de Tibi‐
dabo. Es trasllada al 2012 al 22@) 

‐  ‐  272.141 € 

2010‐11 

 
7 
‐ Conveni amb TSystems 
‐ Factoria Ide@innova: 1 projecte 
d’estudiants seleccionat “UOC per 
Iphone/iPad” 
‐ mVoice Learning (2n any) 
‐ Social Net UOC (2n any) 
‐ UOC Training Game (2n any) 
‐ Interacció Social UOC (2n any) 
‐ GPS/eLearning UOC (3r any) 

11  47.000€  375.000€ 

2011‐12 

 
2 
OpenApps 
mUOC 

‐  ‐  122.900€ 

2012  Espai Multimèdia (‐1 22@)  ‐  ‐ 

20.000 € (trasllat 
de part de 

l’Innovation Lab i 
compra de nou 
equipament) 
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A nivell de síntesi, la inversió realitzada en innovació institucional, a nivell de pressupost i recursos humans, 
es planteja a la taula 5. 
 
Taula 5. Finançament i resultats de la innovació institucional 
 

  2007‐2008  2008‐2009  2009‐2010  2010‐2011 
2011‐
2012 

Nombre de projectes estratègics 
impulsats  

6  6  tancament  tancament  2 

Persones implicades  8  7  7    52 
Pressupost anual dedicat  450.000€  350.000€  235.000€  140.000€  122.900€ 
Pressupost total innovació  852.271,62 € 497.974,26€ 413.438,60€ 255.903,66€  225.000€ 
 
A nivell gràfic, es presenta la relació entre el pressupost total d’innovació del Programa d’Innovació en rela‐
ció al pressupost de la innovació institucional. 
 
Figura 4. Relació del pressupost dedicat a  la  innovació  institucional  respecte del pressupost  total del Pla 
d’Innovació. 
 

 
 
En concret, a 2012, s’han portat a terme dos projectes d’innovació institucional (projectes anomenats Inno‐
va) amb la finalitat de a) facilitar la transferència de la innovació  internament  i externament a través de  la 
plataforma OpenApps,1 per a  la difusió  i compartició d’experiències docents  i aplicacions en obert,  i b) fo‐
mentar el concepte m‐UOC2 per afavorir que les activitats directament relacionades amb l’aprenentatge o el 
seu  suport  puguin  realitzar‐se  amb  dispositius mòbils,  amb  continguts multimèdia  i  a  través  de multi‐
dispositius. 
 
 
Difusió de la innovació 

Durant el 2007 es va  iniciar un procés orientat a adequar el model existent als nous reptes  i oportunitats 
que  Internet  ofereix  per  a  l’ensenyament  i  aprenentatge  en  línia  i  posteriorment  es  va  transmetre  al 
professorat i personal de gestió a través de la seva publicació al 2009. 

Del 2008‐09 es van  realitzar quatre cicles d’innovació sota el nom de Fòrums d’Innovació. Van ser espais 
virtuals per  compartir  tendències  sobre  les TIC. El debat  va  centrar‐se en:  immersive  spaces,  innovació  i 
emprenedoria,  rich  Internet  Applications  i  tecnologia  tàctil.  Aquests  espais  es  complementaven  d’altres 
entorns web com són l’InnovaUOC Lab, el UOC Shooter i l’Aparador de projectes. 
 

                                                            
1 http://open‐apps.uoc.edu/index.php/ca/ 
 
2 http://mlearning.uoc.edu 
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Alhora s’han difós  també  resultats dels projectes de  forma presencial en  les  jornades d’innovació  interna 
organitzades per al personal UOC, tant docent com de gestió: 

• 1a  Jornada d’Innovació, Torre Mapfre  (16 Octubre 2008). Nombre d’assistents: 80. Presentació 
dels resultats dels projectes d’innovació finançats internament en la convocatòria de 2007. 

• 2a Jornada d’Innovació, Carrer Perú, 230 (16 Octubre 2009). Nombre d’assistents: 70. Presenta‐
ció dels resultats dels projectes d’innovació finançats internament en la convocatòria de 2008. 

• 3a  Jornada  d’Innovació,  C.S.  Barcelonès  Rambla  Catalunya  (10  Desembre  2010).  Nombre 
d’assistents: 49. Presentació dels resultats dels projectes d’innovació finançats internament en la 
convocatòria de 2009. 

• 4a Jornada d’Innovació, jornades virtuals dins del cicle d’activitats de La Tardor de la Innovació3. 
Presentació dels resultats dels projectes d’innovació  finançats  internament en  la convocatòries 
de 2010 i 2011. 

 

3. Model de recerca, estructura organitzativa i resultats 
Fins  a  2010,  tant  l’activitat de  recerca  com  la  seva  gestió,  estava  centralitzada  a  l’IN3. A partir d’aquest 
moment, tant aquest institut com l’eLearn Center, de nova creació, aglutinen l’activitat al voltant dels focus 
temàtics corresponents (Societat de la informació i el Coneixement, i educació i TIC) en el marc d’unes línies 
d’acció marcades per  les seves direccions. L’activitat de recerca  fora d’aquests àmbits es produeix en el si 
dels estudis i àrees de la universitat, i la seva gestió, en el de l’OSRT i la biblioteca.  

La  recerca,  que  majoritàriament  duu  a  terme  el  professorat,  s'estructura  en  els  àmbits  de  les  arts  i 
humanitats,  les ciències socials,  les ciències de  la salut  i  la  tecnologia  i  la comunicació  (vegeu  la  taula 5). 
Entre  les  temàtiques  tractades destaquen  les especialitats  sobre  la  identitat,  la  cultura,  l’art  i  la  societat, 
especialment la societat informacional; la tecnologia i acció social; la globalització, el pluralisme jurídic i els 
drets humans;  la fiscalitat,  les relacions  laborals  i  les prestacions socials;  Internet,  les tecnologies digitals  i 
els nous mitjans, amb un èmfasi especial al camp de  l’e‐learning;  la gestió, els sistemes  i els serveis de  la 
informació i les comunicacions.  

La distribució de  les àrees de coneixement dels  investigadors, així com  la ponderació de cada especialitat 
respecte al total pot veure’s a la taula 5. 

 

Taula 5. Nombre d'investigadors/professors de  la UOC  i articles científics per cada camp d'especialitat de 
l'AQU (2012) 
 

Àrea de coneixement Camp d’especialitat Nombre d'investigadors 
/ professors 

Percentatge 
d’investigadors / 

professors 

Humanitats 
Filologia i Filosofia 24 9.6% 

Història i Art 16 6.4% 

Ciències Socials 

Polítiques i Sociologia 31 12.4% 

Psicologia 17 6.8% 

Econòmiques i Empresarials 38 15.2% 

                                                            
3 http://tardor.innovacio.uoc.edu 
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Educació, Comunicació i 
Documentació 58 23.2% 

Dret i Jurisprudència 17 6.8% 

Geografia 2 0.8% 

Ciències Física 1 0.4% 

Ciències de la Salut  6 2.4% 

Enginyeria i Arquitectura Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 40 16% 

Total 250 100% 

 
Pel que fa al pressupost institucional destinat a recerca, a la UOC se situa majoritàriament al voltant del 12%, 
tal com es mostra a la figura 5. 
 
Figura 5. Estimació del percentatge del pressupost institucional dedicat a recerca 
 

 

 

a) Comissions de recerca 
Per al desenvolupament del pla director de gener de 2011 es creen tres comissions, amb representació dels 
Estudis i Àrees de gestió més implicats en recerca. 

 

Comissió de Recerca  

La  Comissió  de  recerca  és  un  òrgan  col∙legiat  de  suport  i  assessorament  al  Vicerectorat  de  Recerca  i 
Innovació, resposable d'establir les estratègies i les accions derivades de la política de recerca i innovació de 
la  UOC.  Entre  els  objectius  i  funcions  d'aquesta  comissió,  creada  al  2010,  es  troben  el  foment  del 
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creixement  i  consolidació  de  les  línies  d'actuació  prioritàries  en  matèria  de  recerca;  la  supervisió  i 
informació de la  idoneïtat de les propostes de nous projectes d'R+D+i, les sol∙licituds d'infraestructura, de 
beques de formació i de qualsevol altra sol∙licitud de finançament a organismes externs; l'elaboració de la 
memòria anual de  recerca  i  l'ajuda al desenvolupament de  les propostes de millora que es derivin de  la 
seva valoració; la garantia de qualitat dels programes formatius dels investigadors novells i la proposta de 
formació continuada del professorat  i el personal  investigador,  la supervisió de  l'ordenació  i agrupació de 
l'activitat de recerca  i  la promoció de  la transferència de coneixement  i  innovació al teixit socioeconòmic 
local,  estatal  i  internacional,  així  com  potenciar  l'explotació  de  resultats  de  recerca,  afavorint  l'esperit 
emprenedor. 

La  Comissió  de  Recerca  està  formada  per  un  professor/a  de  cada  un  dels  estudis,  entre  aquests  els 
coordinadors  dels  programes  de  doctorat,  dirección  de  l’OSRT,  responsable  de  la Biblioteca  de  recerca  i 
Vicerectorat de Recerca i Innovació. 

La Comissió és reuneix mensualment reportant necessitats dels estudis,  inquietuds, traslladant  informació 
des del Vicerectorat de Recerca i Innovació i des dels programes de doctorat.  

Totes  les actes amb els acords presos es traslladen als Estudis  i àrees de gestió  implicades, estant totes  les 
actes accessibles des de l’espai de Recerca i Innovació del campus virtual. 

La Comissió de Recerca actua com a comitè científic de les Jornades de Recerca de la UOC.  

 

Comitè d’Ètica 

Aquest comitè, constituït pel Consell de Govern d’aquesta universitat al 2011, actua al servei de la comuni‐
tat acadèmica i del personal investigador amb l'objectiu de garantir que es respecta la dignitat de les per‐
sones en els projectes de recerca que es fan a  la universitat. Per a fer‐ho, el Comitè ha de contribuir a  la 
realització d’una recerca científica de qualitat que acompleixi les normes deontològiques, d’acord amb els 
acords i les declaracions internacionals i, també amb la legislació vigent sobre aquest tema. 

El Comitè s’ocupa de gestionar, en relació a l’ètica per la recerca, els processos administratius derivats de 
l’execució de projectes de recerca  i  la publicació de resultats. Avalua els diferents procediments en curs, 
determina si l’avaluació és favorable o no i emet la resolució final. 

El Comitè és l’òrgan responsable de la validació dels protocols de recerca i custòdia. 

El comitè actuarà de manera  independent, garantint  l’anonimat  i confidencialitat de  les dades personals  i 
assegurant la imparcialitat i equitat de les seves resolucions. En el cas de l’exposició d’un conflicte d’interès, 
el Comitè pot ser requerit a què actuï com a òrgan mediador.  

El Comitè acull consultes de la comunitat universitària sobre els temes propis del Comitè i elabora i fa difu‐
sió d’informacions sobre matèries concretes o sobre aspectes especialment controvertits. 

El Comitè d'Ètica de la UOC és format per sis vocals, tres professors/res, el Síndic de Greuges, un membre 
del Personal Jurídic  i  l’adjunt al vicerectorat de recerca. També consta d’una secretaria ocupada per  la di‐
rectora de  la Unitat de Transferència de Coneixement  i d’una presidència ocupada per  la vicerectora de 
recerca i innovació. 

Totes  les actes amb els acords presos es traslladen als Estudis  i àrees de gestió  implicades, estant totes  les 
actes accessibles des de l’espai de Recerca i Innovació del campus virtual. 

 

Comissió de Publicacions 

La Comissió de Publicacions té per objectiu vetllar per la millora contínua de la qualitat de les revistes aca‐
dèmiques de la UOC. La comissió es preocupa d’establir polítiques editorials per a les publicacions periòdi‐
ques acadèmiques, tant les que tinguin un enfocament de revista científica, com les que tinguin uns objec‐
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tius més divulgatius; d’avaluar propostes de noves capçaleres i s’encarrega del seguiment anual de resultats 
obtinguts, planificació i perspectives. 

La Comissió de publicacions està formada per un president, un secretari i almenys sis vocals. Així la compo‐
sen, la vicerrectora de recerca i innovació, com a presidenta i el director de Publicacions a Internet, com a 
secretari, també en formen part  l’adjunt al vicerectorat de recerca  i  innovació, direcció de Biblioteca de  la 
UOC, la direcció de Comunicació de la UOC i dos representants de la Comissió de Recerca. 

Totes les actes de la comissió estan disponibles l’espai de Recerca i Innovació del Campus Virtual. 

A partir del Pla d'indexació que va aprovar la Comissió de Publicacions al juny de 2011, es va elaborar un pla 
de qualitat per cada una de  les sis publicacions científiques de  la UOC . Aquests Plans serveixen principal‐
ment per a  identificar els elements de millora de cada publicació segons els criteris estàndards  i  les reco‐
manacions de les agències de qualitat, i han servit perquè cada revista pugui planificar el curs 2012‐2013. 

En aquest apartat es  recullen els projectes de  revistes presentats a  la Comissió de Publicacions.   En cada 
document de projecte de revista consten els objectius, la línia editorial, les polítiques de secció, el procés de 
revisió per experts, la freqüència de publicació, les normes de publicació, l’equip editorial (consell de redac‐
ció/editorial  i comitè científic),  les aliances  i  la proposta econòmica  i de  finançament de  la publicació. Els 
criteris oficials de publicació en projectes de revistes de la UOC es poden consultar en aquest document: 

 
 

b) Programa Propi de Recerca 
A partir del 2009, moment en què innovació i recerca es treballen des d’un mateix vicerectorat, la UOC va 
apostar per donar un nou  impuls a  l’activitat  investigadora d’innovació  i  transferència. L’objectiu és pro‐
moure la realització d’una activitat de recerca i innovació de qualitat que reverteixi en la docència i tingui 
una repercussió clara en el teixit socioeconòmic de l’entorn. Una de les mesures per afavorir aquest impuls 
és la creació d’un programa de suport a la recerca propi que cobreix les despeses associades al desenvolu‐
pament de la recerca i a la producció científica. 

El programa ha anat evolucionant i actualment es compon de dues convocatòries de tipologia diferent. Una 
contempla un ajut a l'elaboració de propostes de projectes de recerca competitius i a la possibilitat de re‐
bre assessorament metodològic. I una altra, oberta dos cops l'any,  facilita la mobilitat, la difusió de resul‐
tats i l'assistència en trobades científiques. 

En concret, el programa propi financia el següent tipus d’accions: 

• Ajuts a la mobilitat 
• Suport a les estades de recerca 
• Suport a l’obtenció de visitings i felowships 
• Ajuts a la publicació de resultats 
• Ajuts per l’organització de jornades i congressos 

Els resultats més destacats d’aquestes comissions i  del comitè (2011‐12) són: 
 

a) Disseny del Mapa de Metodologies de Recerca de la UOC 
b) Elaboració del Kit de Recursos d’Ètica en la Recerca 
c) Pla d’Indexació i Pla de Qualitat de les revistes científiques de la UOC 
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• Suport per l’elaboració de propostes a convocatòries competitives 

 

 

Ajuts a la Mobilitat  

Respecte als ajuts de suport a  la mobilitat (vegeu taula 6) des del vicerectorat de recerca s’ha apostat per 
dotar de finançament a tot el professorat i el personal dedicat a R+D+i a la UOC. El propòsit d'aquest ajut ha 
estat promoure la difusió de l'activitat investigadora de la UOC i, al mateix temps, contribuir a la formació i 
l'actualització de coneixements del personal propi de la UOC que participa en activitats de recerca. L'objec‐
tiu ha estat permetre que es puguin dur a terme estades curtes de recerca a universitats o organitzacions 
dedicades a la recerca fora de Catalunya (a la resta de l’Estat –ESP‐, a països europeus –EU‐ o a la resta de 
països –INT‐). 

Taula 6. Ajuts interns a la mobilitat 2009‐12 del Vicerectorat de Recerca Innovació 

 

Any  Pressupost concedit  Propostes concedies 
Àmbit 

ESP EU  INT 

2009  79.27,11 €  27  9  17  1 
2010  27.756,70 €  28  10  15  3 
2011  15.935,36 €  12  3  5  4 
2012  14.696,76 €  13  4  7  2 

 
Suport a les estades de recerca 

Els beneficiaris d'aquest tipus d’ajuts són tot el professorat i el personal dedicat a R+D+i a la UOC. La finalitat 
d'aquesta convocatòria és promoure la difusió de l'activitat investigadora de la UOC i alhora contribuir a  la 
formació i actualització de coneixements del personal propi que participa en activitats de recerca. L'objectiu 
és facilitar que el professorat i el personal d'investigació pugui dur a terme estades de recerca de curta du‐
rada en universitats o entitats dedicades a la recerca fora de Catalunya. 

En  la següent taula  (taula 7) es pot veure  l’evolució dels ajuts d’estades de recerca realitzades dins  l’Estat 
(ESP), Europa (EU) o altres països (INT). 

Taula 7. Ajuts interns a la mobilitat 2009‐12 del Vicerectorat de Recerca i Innovació  
 

Any  Pressupost concedit  Propostes concedies 
Àmbit 

ESP EU  INT 

2010  9.600,00 €  2  0  1  1 
2011  3.600,00 €  4  0  0  4 
2012  10.585,00 €  7  1  4  2 

 
Visitings i Fellowships  

El Programa Propi de Recerca va  contemplar  la possibilitat de donar  suport a  la  recepció de professorat 
d’altres institucions educatives, així evolutivament s’ha anat augmentat la recepció d’acadèmics o estudiants 
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per fer estades de recerca. A  la taula 8 es veu el nombre d’estades de recerca finançades  i a  la taula 9  les 
institucions d’origen dels visitings. 

 
 
 
Taula 8. Estades de Recerca 2009 ‐ 2012 finançades pel Vicerectorat de Recerca i Innovació 
 

   2009  2010  2011  2012 
Visiting Professor 2  2  2  2 
Visiting Scholar  0  1  1  2 
Visiting Student  0  1  1  0 

 
Taula 9. Nombre total d’estades de recerca 2009‐2012 al Vicerectorat de recerca i Innovació 
 

Any  Institució d'origen 

2009 
‐ Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 
‐ Open University of Israel 

2010 

‐ The University of Manchester 
‐ University of Toronto 
‐ University of Tromso 
‐ Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L. (ICA) 

2011 

‐ Universitat Politècnica de València 
‐ Loughborough University 
‐ Fundação Universidade Regional de Blumenau 
‐ Cologne Business School (CBS) 

2012 

‐ Joint Research Centre, European Commission 
‐ Universidad Pedagógica Nacional de México 
‐ Universidad de Salamanca 
‐ University of Roskilde 

 
Ajuts a la difusió de resultats  

Es van establir unes subvencions amb l’objectiu de poder contribuir al finançament de les despeses associ‐
ades a la publicació de resultats. Específicament s’han adreçat en la majoria dels casos a la traducció a 
l’anglès‐idioma o a la correcció d'articles científics o documents.  

Taula 10. Presenta el pressupost del Programa Propi del vicerectorat concedit a donar suport a la publicació 
de resultats de recerca 
 

Any  Pressupost concedit  Articles publicats 

2009  3.037,54 €  5 
2010  14.086,35 €  14 
2011  3.827,57 €  6 
2012  9.326,43 €  3 

 

Ajuts a l’organització de congressos  
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L'objectiu d'aquesta convocatòria ha estat promoure l'intercanvi i la difusió de la informació i el coneixe‐
ment científic a través de l'organització de reunions i altres esdeveniments científics. En concret, es prete‐
nia fomentar l'organització de congressos i conferències que afavoreixin la participació de professors, in‐
vestigadors i ponents reconeguts dins la seva àrea de treball específica. 

 

Taula  11.  Total  dels Ajuts  interns  a  l’organització  de  congressos  2009‐2012  del  vicerectorat  de  recerca  i 
innovació 

Any  Pressupost concedit  Congressos organitzats 

2009  8.711,36 €  4 
2010  5.917,90 €  4 

 
Ajuts a l’elaboració de propostes de projectes de recerca competitius 

Els beneficiaris d'aquest tipus d'ajuts són tot el professorat  i personal que es dediqui a activitats 
d'R+D+i a  la UOC. Aquesta convocatòria té com a objectiu millorar  la taxa d'èxit de  les propostes 
de pojectes en les convocatòries competitives. L'objectiu és donar la formació i el suport necessari 
al professorat i al personal investigador per construir una proposta de qualitat amb garanties d'è‐
xit.  

Amb aquest ajut el vicerectorat pretén cobrir les despeses de serveis externs de consultoria espe‐
cialitzats en la preparació i presentació de propostes de projectes competitius, així com les despe‐
ses de serveis externs de suport metodològic. D’aquest tipus d’ajuts se’n va sol∙licitar un al 2010 
amb una quantia de 600€. 

 

c) Captació de recursos 
La recerca a la UOC majoritàriament és realitzada pel professorat i per personal de gestió. A continuació es 
mostra una taula amb aquesta distribució. Es presenten resultats de 2009 a 2012, tot i que d’aquest darrer 
any en la data que es tanca l’informe, l’exercici encara no s’ha tancat. 
 
Taula 12. Comparativa entre el personal UOC no adscrit a cap centre de recerca i personal de gestió implicat 
en la recerca i la innovació i el total de professorat i investigadors 
 
  2009  2010  2011  2012 
Professorat (no adscrits a cap centre de recerca)  113  133  128  123 
Personal de gestió actius en projectes de recerca  33  34  26  10 
Total professorat i investigadors  229  256  263  265 

 
La taula següent (taula 13) mostra el resum dels resultats obtinguts quan a captació de finançament extern 

Els tres elements més destacables del Programa Propi de Recerca  (2009‐12) són: 
 

a) Suport a 13 estades de recerca de professorat de la UOC. 
b) Finançament de 15 fellowships. 
c) 28 articles publicats amb l’ajut del vicerectorat per la correcció del text. 
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per  a  projectes  de  recerca  i  innovació  pel  període  2009‐12  del  professorat  no  adscrit  a  cap  centre  de 
recerca  i també del personal de gestió actiu en projectes de recerca. A continuació, es mostren taules de 
detall d’aquest tipus de captació (procedència i tipologia del finançament). 
 
Taula 13. Captació de projectes  
 
Personal    2009  2010  2011  2012 

Professorat 
(no adscrit 
a cap cen‐
tre de re‐
cerca) 

Nombre de Projectes  39  38  30  21 

Finançament total Captat (€):  1.820.484,66  739.281,74  1.489.933,88  1.562.903,29 

Increment respecte a l'any anterior    ‐59,39%  101,54%  4,90% 

Finançament per projecte (mig)  23.602,10  27.424,58  18.605,60  14.680,05 
Projectes competitius per investiga‐
dor (€)  8.374,94  8.346,61  8.269,15  2.691,34 

Personal de 
gestió 

Nombre de Projectes  16  22  24  18 

Finançament total Captat (€):  437.088,68  894.613,65  562.802,14  447.931,14 

Increment respecte a l'any anterior    104,68%  ‐37,09%  ‐20,41% 

Finançament per projecte (mig)  27.318,04  40.664,26  23.450,09  24.885,06 

TOTAL 

Nombre de projectes  45  50  54  39 

Finançament total captat  2.257.573,34  1.633.895,39  2.052.736,02  2.010.834,43 

Increment respecte a l’any anterior    45,09%  64,45%  ‐15,51% 

Finançament per projecte (mig)  50.920,14  68.088,84  42.055,69  39.565,11 
 
En  la  taula  següent  (taula  14)  es mostra  la  procedència  del  finançament,  internacional  pel  que  fa  al 
finançament  de  la  Comissió  Europea;  estatal  quan  prové  del Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  i  del 
Ministerio de  Indústria, Turismo  y Ciencia;  i nacional o de Catalunya quan prové d’entitats  com el Dep. 
D’Universitats, Recerca  i  Innovació de  la Generalitat, o de  l’AGAUR, o  també d’entitats  finançadores com 
poden ser l’Institut Català de la Dona. 
 
Taula 14. Procedència del finançament dels projectes competitius  
 

    2009  2010  2011  2012 

Professorat (no ads‐
crit a cap centre de 
recerca 

Internacionals  196.754,00 210.394,68 0,00  385.232,54
Estatals  148.050,00 263.251,17 198.921,11  104.855,75
Catalunya  1.475.680,66 265.635,89 1.291.012,77  1.072.815,00

Personal de gestió 
Internacionals  81.391,45 2.838,14 126.705,28  77.390,62
Estatals  206.395,37 721.918,26 151.147,21  226.817,95
Catalunya  149.301,86 169.857,25 284.949,65  143.722,57

 
Taula 15. Competitivitat dels projectes  
 

Personal    2009  2010  2011  2012 

Professorat (no 
adscrit a cap centre 
de recerca 

Projectes Competitius   228.850,36 327.833,10 391.884,31 
144.635,6

0
Projectes No competitius  30.772,75 56.110,98 54.650,00  16.845,00
Institucionals  0,00 0,00 0,00  0,00

Personal de gestió 
Projectes Competitius   266.006,37 548.546,48 168.708,39  17.407,21
Projectes No competitius   94.171,25 241.811,85 169.882,86  329.088,9
Institucionals  76.911,06 104.255,32 224.210,89  101.435,0
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Taula 16. Tipologia dels projectes de recerca (professorat no adscrit a cap centre de recerca) 
 
Personal    2009 2010 2011  2012

Professorat (no ads‐
crit a cap centre de 
recerca 

Projectes de R+D+i  175.198,00 238.235,30 223.796,11  0,00
Recerca contractada + con‐
sultoria  0,00 0,00 54.650,00  16.845,00
Altres ajuts i projectes  84.425,11 145.708,78 168.088,20  144.635,60

Personal de gestió 

Projectes de R+D+i  11.8239,37 25.8093,13 88.228,5  0
Recerca contractada + con‐
sultoria  113.058,94 295.672,27 310.469,92  346.773,57
Altres ajuts i projectes  205.790,37 340.848,25 164.103,72  101.157,57

 
 

 
 

d) Producció científica 
En termes generals, la producció científica, associada a l’activitat de recerca realitzada tant en el marc d’un 
estudi  o  àrea,  com  en  l’IN3  o  l’eLC,  ha millorat  sensiblement  any  rere  any.  A  continuació  presentem 
l’evolució en xifres (vegeu taula 17). 
 
Taula 17. Resum de  la producció científica per al període 2009‐12 del Vicerectorat de Recerca  i Innovació, 
desglossat per tipologia de documents (Font: GIR) 
 

 
2009  2010  2011  2012 

Docent  Gestió 
Aju‐
dants 

Docent  Gestió 
Aju‐
dants 

Docent  Gestió 
Aju‐
dants 

Docent  Gestió 
Aju‐
dants 

Articles   67  8  4  56  3  1  65  4  2  45  1  5 

Llibres   15  0  1  15  1  1  15  1  0  10  0  0 

Capítols  62  0  2  95  3  2  61      59  4  3 

Comunicacions  135  7  16  110  13  7  126  2  9  70  3  0 

Documents   7  0  0  7  0  0  8    1  1  0  0 

TOTAL  286  15  23  283  20  11  275  7  12  185  8  8 
 
En la construcció d’aquesta taula (taula 17) per tipologia de documents s’ha comptabilitzat: 

• Article: Article  científic. Text  independent  amb  contingut  científic original, que  forma part 
d’una  publicació  periòdica,  i  que  en  el  cas  d'una  revista  científica,  ha  estat  revisat 
detingudament en un intent d’assegurar que aquest compleix els nivells de qualitat i validesa 
científica de la revista. 

• Llibre:  Document  que  tracta  una  matèria  amb  un  alt  nivell  tècnic  i  d’especialització, 
generalment monografia i sense estar sotmès a cap curs programat prèviament.  

• Capítol: Capítol de  llibre / Acta congressos. Recull de comunicacions, ponències, etc. que es 
publiquen  en  el  context d'una  edició d'un  congrés o  reunió  (inclou  jornades,  simposiums, 
workshops  o  altres  esdeveniments  similars).  Cadascun  dels  capítols  (del  llibre  o  del  llibre 

En resum, sobre captació de recursos per al període 2009‐12 destaca: 
 

a) En professorat s’incrementa la captació de finançament en el darrer any. 
b) En l’àmbit de gestió, augmenta la partida de pressupost de cada projecte obtingut. 
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d’actes) té significat per si mateix, però es complementa amb els altres capítols. 
• Comunicació: Contribució  i participació en congressos. Acte  formal en el qual professorat  i 

personal  investigador  presenten  els  resultats  de  la  seva  recerca mitjançant  conferències, 
workshops, ponències, pòsters o altres mitjans. 

• Document: Document científico‐tècnics. Document que descriu el procés, el progrés o els re‐
sultats de recerca tècnica o científica, o l'estat de la recerca d'un problema tècnic o científic.  
 

 
Figura 6. Evolució de la producció segons la tipologia de documents 
 

 
 
Figura 7. Distribució de la producció científica segons la tipologia de documents (Font JCR ISI) 
 

 
 
 
 
Taula 22. Producció científica de la UOC per tipologia de document, 2007‐12 (Font: JCR ISI) 
 

Tipus de document  Nombre 

Articles  243 
Proceedings paper  137 
Reviews  17 
Documents no citables  17 
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Específicament, pel que  fa al  total d’articles científics publicats amb afiliació UOC pel personal acadèmic 
signat amb afiliació UOC, es mostra a continuació l’anàlisi bibliomètrica de la producció científica de la UOC, 
tenint en compte els articles científics publicats amb afiliació UOC i presentats segons el camp d’especialitat 
de l’AQU.  
 
De forma gràfica es mostra la distribució de la producció per les àrees temàtiques que estableix l’AQU en la 
figura 8. 

 

Figura 8. Distribució de la producció científica per àrees temàtiques 2007‐12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com a síntesi de la producció científica (2009‐12): 
a) 281 articles científics 
b) 64 llibres 
c) 293 capítols 
d) 554 comunicacions 
e) 31 documents científico‐tècnics 
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Taula 18. Nombre d'investigadors/professors de  la UOC  i articles científics per cada camp d'especialitat de 
l'AQU (fins agost de‐2012)4.  
 

Àrea de 
coneixement 

Camp 
d’especialitat 

Nombre 
d'investigadors 

/ professors 

Percentatge 
d’investigadors 

/ professors 

Nombre total 
d’articles 
científics 
d’afiliació 

UOC5  

Percentatge 
articles 

científics  

Humanitats 
Filologia i 
Filosofia 24 9.6% 76 7.25% 

Història i Art 16 6.4% 67 6.4% 

Ciències 
Socials 

Polítiques i 
Sociologia 31 12.4% 97 9.25% 

Psicologia 17 6.8% 121 11.5% 

Econòmiques i 
Empresarials 38 15.2% 128 12.2% 

Educació, 
Comunicació i 
Documentació 

58 23.2% 205 19.5% 

Dret i 
Jurisprudència 17 6.8% 109 10.5% 

Geografia 2 0.8% 7 0.6% 
Ciències Física 1 0.4% 1 0.01% 

Ciències de 
la Salut   6 2.4% 21 2% 

Enginyeria i 
Arquitectura 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació 

40 16% 218 20.8% 

Total 250 100% 1050 100% 

 

 

e) Augment qualitatiu en la recerca 
Quant  a  la  qualitat  dels  articles  científics,  segons  l’índex  d’avaluació  del  Journal  Citation  Reports  de 
l’Institute  of  Scientific  Information  (ISI),  s’ha  anat  augmentant  la  difusió  en  publicacions  de  referència  i 
sobretot en el seu impacte. Així la figura 10 mostra l’evolució de les publicacions de les revistes pel que fa a 
la quantitat  i  també per  la seva posició en el  ranking de  les  revistes amb  factor d’impacte. Així s’ha anat 
augmentant  en  quantitat  (nombre  total)  i  també  en  qualitat  (augment  de  publicacions  en  el  posició  de 
primer quartil). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 S’exclouen  de  l’anàlisi  els  articles  publicats  en  revistes  de  divulgació,  capítols  de  llibres, monografies,  actes  que  no  estiguin 
publicats en revistes científiques, com també les obres artístiques. 
5 Font: Informe Bibliomètric 2012 (publicat desembre 2012) 
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Figura 9. Nombre de publicacions distribuïdes per quartils (Font: ISI) 

 

 
 
A més d’avaluar  l’activitat  investigadora pel nombre de publicacions  i  la posició d’aquestes, és  interessant 
tenir en compte també el nombre de citacions rebudes que valora també el treball dels investigadors.  
 
Figura 10. Citacions rebudes a la producció científica de la UOC 2007‐12 (Font: ISI) 
 

 
 
L’augment qualitatiu de  la carrera acadèmica del professorat pot veure’s també en  la següent taula on es 
mostra l’augment del professorat doctor. Així, al 2007 el 46% del professorat tenia el doctorat, mentre que 
al 2009 ja era del 62% i al 2012, amb dades provisionals, és del 76%. A la taula següent (taula 24) pot veu‐
re’s aquesta evolució gràficament. 
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Taula 19. Augment qualitatiu de la carrera acadèmica del professorat de la UOC. 
 

  2008  2009  2010  2011  2012 

Lector  51  25.5%  69  29.5% 70  28%  74  29%  77  30% 

Recerca  7  3.5%  9  3.58% 11  4.4%  21  8.2%  29  11.3% 

Professorat  200    234    249    256    257   
 
Figura 11. Evolució de  la carrera acadèmica del professorat UOC tenint en compte  l’assoliment del títol de 
doctor 

 
 
Alhora, pel que fa a La UOC compta amb 10 membres de l’equip de professorat amb dos trams de recerca 
acreditats, amb 4 professors/res amb un tram acreditat i amb un pendent de rebre resultat de l’avaluació. 
També compta amb 2 professors/res amb 2 o més trams pendents d’avaluar. 
 
L’activitat de recerca, innovació i transferència de la universitat s’organitza a través de més de 30 grups de 
recerca, que estan vinculats als estudis i àrees de coneixement i als dos centres de recerca de la universitat: 
l’eLearn Center  i  l’Internet  Interdisciplinary  Institute. La Generalitat de Catalunya, en  la convocatòria del 
curs 2009‐2010, ha reconegut catorze d’aquests grups de recerca. 
 
Taula 20. Augment del nombre de tesis doctorals llegides6 
 

  Curs 2009‐10  Curs 2010‐11  Curs 2011‐12 

Tesis llegides  7  10  11 
 

f) Reconeixement de la recerca 
Actualment la universitat compta amb més de 60 grups de recerca vinculats a un dels Estudi o a un dels dos 
centres de recerca de  la Universitat. Entre aquests, 14 grups han estat reconeguts per  l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Unviersitaris  i de Recerca  (AGAUR) de  la Generalitat de Catalunya en  la darrera  convocatòria del 
2009. L’agència ha reconegut així, la potencialitat de la trajectòria dels seus equips. 

                                                            
6 Darrera tesi que consta és de 25 de juny de 2012 
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Quan a xarxes coordinades per la FUOC, obtingudes en convocatòries competitives, comptem amb XX xarxes 
tal com mostra la taula 21. 
 
Taula 21. Xarxes coordinades per la UOC 
 
Període  Àmbit  Xarxa  Convocatòria 

2009‐12  Europeu 

 
European Universities Network on 

Multilingualism (EUNoM) 
 

Languages (KA2) Programme 2009 

2011‐13  Estatal 
Red temática: Aprendizaje 

colaborativo en entornos virtuales  

Programa de Acciones Complementa‐
rias a Proyectos de Investigación 
Fundamental no orientada (Proy 

AACC 2010) 

2011‐14  Internacional 

Red Iberoamericana de algoritmos, 
software libre y computación distri‐
buida para la resolución de proble‐
mas de routing, scheduling y disponi‐

bilidad de sistemas. 

Convocatoria del Programa Iberoa‐
mericano de Ciencia y Tecnologia 
para el Desarrollo (CYTED) para la 
ejecución de Redes Temàticas 

(CYTED_Redes 2010) 
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4. Formació en recerca 
L'oferta docent de  la UOC s'articula per mitjà dels estudis (àrees docents),  l'Institut Internacional de Post‐
grau,  l'Escola de Llengües,  tres càtedres  (la Càtedra UNESCO d'E‐learning,  la Càtedra UNESCO  ‐ Fundació 
FCBarcelona ‐ UOC i la Càtedra de Multilingüisme Linguamón‐UOC) i dos instituts de recerca (l'Internet In‐
terdisciplinary Institute ‐ IN3 i l'eLearn Center ‐ eLC). 

Aquests instituts de recerca són els que tenen associats els dos doctorats existents: el Doctorat en Societat 
de la Informació i el Coneixement de l’IN3 i el doctorat d’Educació i TIC (e‐learning) de l’eLearn Center. En 
aquests moments, un tercer doctorat en Tecnologies de la informació i les xarxes, emmarcat en els estudis 
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, verificat i es desplegarà al 2013. 

Al 2011 es va iniciar l’elaboració de la nova normativa dels estudis de doctorat de la UOC, d’acord amb el 
Real Decreto 99/2011 de 28 de gener de 2011, que és plenament vigent en el curs 2012‐13. 

També des del Vicerectorat de Recerca i Innovació ha desenvolupat el document d’estratègia investigadora 
i de formació per tal de poder reverificar els doctorats. 

 

a) Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement 
L'IN3, com a centre de recerca, acull el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement 
i hi dóna suport. Ofert per primera vegada l'any 2000, aquest programa va ser un dels primers creats en el 
camp de recerca de la societat de la informació i el coneixement, i el primer doctorat que es va oferir com‐
pletament en xarxa.  

Concretament, el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement, dissenyat a partir de 
les directrius establertes pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que regula els ensenyaments univer‐
sitaris oficials a l'Estat espanyol, defineix aquesta perspectiva interdisciplinària a partir de la relació entre el 
Doctorat  i  l'activitat de recerca de  la Universitat en els diversos àmbits  i temàtiques propis del programa. 
Aquest programa va ser verificat positivament segons resolució del Consejo de Universidades (05/10/2009) 
i que a 2012 es presenta per a la seva reverificació. 

El programa de Doctorat en Societat de  la  Informació  i el Coneixement es configura a partir d'un conjunt 
organitzat d'activitats formatives i de recerca que condueixen a l'obtenció del títol de doctor. El programa 
s'estructura a partir d'un període de formació previ, integrat pel màster universitari de Societat de la infor‐
mació i el coneixement, i d'un període de recerca organitzat, que també pot rebre la denominació d'estudis 
de Doctorat o Doctorat. 

El període de recerca organitzat del Doctorat incorpora cursos, seminaris i activitats formatives orientades 
a la formació avançada en recerca i culmina amb la realització, mitjançant l'elaboració i la presentació d'una 
tesi doctoral, d'una iniciativa de recerca original que contribueixi al coneixement acumulat sobre algun dels 
aspectes o temàtiques relatius a la societat de la informació i el coneixement. 

El període de  formació previ del programa de Doctorat es desenvolupa entorn del màster universitari de 
Societat de la informació i el coneixement. El màster neix a partir de l'activitat de recerca i acadèmica que 
es duu a  terme a  la UOC. El  seu objectiu principal és  formar especialistes que estiguin en condicions de 
comprendre  i d'analitzar  les  transformacions  i  la nova organització de  la  societat,  l'economia,  la  cultura, 
l'administració, el dret i la política que es produeixen a causa de la irrupció de les TIC. 

 

b) Doctorat en Educació i TIC (e‐learning) 
L'eLearn Center, el centre de recerca, innovació i formació en e‐learning de la UOC, desenvolupa el progra‐
ma de doctorat d'Educació  i TIC (e‐learning), que ofereix  l'opció d'elaborar tesis doctorals en el marc dels 
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projectes de recerca  integrats en el programa Time factor. Aquest programa va ser verificat positivament 
pel Consejo de Universidades (23/02/2011) i es presenta a reverificació al 2012. 

Així mateix, el doctorat és obert a contribucions de recerca inèdites en l'àmbit de l'e‐learning, i garanteix la 
qualitat metodològica i el compromís amb el progrés del coneixement en aquest camp de recerca. L'objec‐
tiu principal del programa és  la recollida d'accions  i decisions argumentades empíricament sobre el factor 
temps en l'ensenyament en línia, amb la intenció de millorar l'aprenentatge. 

El període de formació previ a la realització del programa de doctorat es desenvolupa entorn de l'itinerari 
de recerca del màster universitari d'Educació i TIC (e‐learning) de la UOC o d'un màster similar que acrediti 
una  formació que permeti desenvolupar amb garanties una  recerca  inèdita, capaç d'ampliar els coneixe‐
ments en el camp de l'e‐learning.  

Aquest màster s'ofereix en el marc de l'eLearn Center, el centre de recerca, innovació i formació sobre l'a‐
prenentatge virtual (e‐learning) a la UOC, que agrupa els programes de formació d'Educació i TIC.  

 

c) Doctorat en Tecnologies de la Informació i Xarxes 
El programa de Doctorat en Tecnologies de  la  Informació  i Xarxes és el primer adscrit a uns estudis de  la 
universitat, els Estudis d’Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia, i no pas a un centre de recerca. Fins al 
curs 2012‐13, els doctorands que es volien especialitzar en aquest àmbit realitzaven un itinerari personalit‐
zat en el Programa de Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement. Amb tot, a causa del nombre 
de doctorands interessats i l’augment de la recerca en aquest camp a través dels diversos grups de recerca, 
es va veure la necessitat de dotar a aquest itinerari d’una identitat pròpia. 

 

Aquest programa  iniciarà el  funcionament  l'any 2013 un cop rebut  l'informe  favorable de  l’Agència de  la 
Qualitat Universitària (19/09/2012), i la resolució de verificació positiva per part del Consejo de Universida‐
des. El programa proporciona formació avançada en matèria de recerca sobre  les tecnologies de  la  infor‐
mació  i  les xarxes, en concret es  tracten aspectes  relacionats amb  la  seguretat  informàtica, els  sistemes 
distribuïts, les xarxes obertes i descentralitzades, els sistemes i aplicacions multimèdia, els aspectes tecno‐
lògics de  l’e‐learning,  els  sistemes d’informació,  la  enginyeria del programari o  la  enginyeria de  serveis, 
entre d'altres. 

 

d) Doctorat industrial 
Actualment només un doctorant del programa de Doctorat de Societat de la Informació realitza un doctorat 
industrial.  Amb  tot  els  programes  de  doctorat  estan  treballant  per  establir  les  bases  en  què  assentar 
aquesta modalitat tenint per objectius que aquest tipus de programes han de: 

a) Contribuir al desenvolupament  i  la  innovació del teixit  industrial català mitjançant  la transferència 
de talent investigador a les empreses.  

b) Retenir talent i afavorir la competitivitat empresarial.  

c) Fomentar el desenvolupament de recerca col∙laborativa públic‐privada  

d) Situar a estudiants de doctorat en condicions d'incorporació a l'empresa per desenvolupar projectes 
d'R+D+I. 

En  aquest  sentit  la UOC  col∙labora  amb  empreses  i  institucions  en  l'execució  de  projectes  conjunts  que 
fomenten  la  formació  al  llarg  de  la  vida  en  tots  els  àmbits  de  la  societat  i  impulsen  l'ús  de  les  noves 
tecnologies.  Més  de  1.000  institucions  i  empreses  formen  part  de  la  xarxa  d'institucions  i  empreses 
associades de la UOC. És en aquest marc de vincles amb diferents entitats que la UOC treballa per concretar 
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la modalitat de Doctorat Industrial. 

A desembre de 2012 la UOC ha començat a participar en el grup de treball de les universitats catalanes per 
aplicar  aquesta  tipologia  de  programes  a  les  universitats  i  s’ha  organitzat  una  sessió  de  treball  amb  un 
coordinador d’aquest tipus de programa a la UPC. 

 

e) Jornades de Recerca 

Des de l'any 2010 el Vicerectorat de Recerca i Innovació organitza, anualment, Jornades de recerca adreça‐
des a tot el professorat propi de la UOC, al personal investigador i al personal de gestió que realitza activi‐
tats d'R+D+i+T. L'objectiu d'aquestes sessions és analitzar i treballar diversos aspectes de l'R+D+i+T de la 
UOC que es recullen en el Pla Director de la Recerca. 

Es pot consultar tota la documentació, presentacions resums i vídeos de les darreres jornades realitzades a 
l’espai de Recerca i Innovació del Campus Virtual. 

I Jornada (17/06/2010, CaixaForum): l’objectiu de la trobada era analitzar i impulsar la política de re‐
cerca que es fa a la nostra institució, a més d’identificar les principals línies d’actuació amb vista al fu‐
tur. La participació va ser de prop de 110 professors, investigadors i membres del personal de gestió. 
 

II Jornada (15/03/2011, MediaTIC):  la segona Jornada de Recerca va tenir per objectiu compartir es‐
tratègies  i pràctiques de  recerca concretes associades a publicacions científiques, projectes, xarxes 
temàtiques i transferència. La participació va ser de 102 persones. 
 
III  Jornada  (27/03/2012,  CosmoCaixa):  va  centrar  l’activitat  en  reflexionar  sobre  la  importància  de 
l’aproximació metodològica a la recerca així com les tècniques per aplicar. L’acte va ser organitzat per 
la Comissió de Recerca, qui s’encarrega de  l’organització científica. Va contar amb 113 membres del 
personal d’R+D+i de la universitat. 

 

f) Recursos dedicats a la formació de la recerca 
La UOC ha dissenyat i planificat tres programes de doctorat, cadascun dels quals s’emmarca en un centre o 
estudi. El conjunt d’activitats formatives programades en el si de cada centre, sempre en relació al seu focus 
temàtic, és molt divers7.  

Des del vicerectorat de Recerca i Innovació s’organitzen anualment les Jornades de Recerca adreçades a tot 
el  professorat  propi  de  la  UOC,  al  personal  investigador  i  al  personal  de  gestió  que  realitza  activitats 
d'R+D+i+T. Al 2010 es va organitzar la primera jornada per impulsar la política en recerca de la universitat, la 
segona  pretenia  compartir  estratègies  i  pràctiques  de  recerca  concretes  associades  a  publicacions 
científiques,  projectes,  xarxes  temàtiques  i  transferència,  i  la  de  2012,  es  va  focalitzar  en  compartir 
coneixements sobre metodologies i tècniques de recerca.  

Pel  que  fa  als  recursos  humans  involucrats  en  la  formació  de  la  recerca,  destaquen  la  direcció  de  tesis 
doctorals, tutories, responsabilitat i coordinació d’assignatures i participació com a membres de comissions 
de tesi i comissions acadèmiques8.  La concreció per a cada programa es detalla en l’informe de cada centre.  

                                                            
7 El detall dels  seminaris de doctorat,  els  seminaris de  recerca  i  els  tallers  es  troben  als  informes elaborats per  cada  centre de 
recerca. 
8 El detall d’aquestes persones i les tasques formatives dutes a terme es troben a l’annex 2“Llista professorat_implicat Phd.xls”. 
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La Biblioteca virtual de  la UOC posa a disposició dels doctorands  l’accés a  recursos electrònics  ( més de 
setanta bases de dades disponibles que inclouen més de 130.000 títols de revistes al 2012) i els serveis de 
préstec, préstec  interbibliotecari, servei d’obtenció de documents electrònics, servei d’atenció a consultes 
bibliogràfiques  i bibliomètriques  (Biblioteca Respon), servei de gestió de tesis doctorals en paper  i format 
electrònic, material formatiu específic en competències informacionals, elaborat per la Biblioteca de la UOC 
i estructurat en deu mòduls didàctics, i continguts de formació en vídeo.  

Pel què fa a la formació dels doctorands en competències informacionals, es proporcionen, tant a petició de 
la direcció  del doctorat  com  individualment,  sessions presencials  i  en  línia de  formació  sobre  els  temes 
següents:  presentació  de  la  biblioteca  i  els  seus  serveis,  com  fer  cerques  efectives  amb  el  cercador  de 
Biblioteca (Summon), bases de dades especialitzades en una temàtica concreta, cites i gestors de referències 
bibliogràfiques, i com publicar en revistes amb impacte (ISI WOS i Scopus). 

En relació al servei d’atenció de consultes  (Biblioteca Respon), cal destacar que en el cas de  les consultes 
dels  doctorands,  tant  si  són  sobre  com  trobar  articles  d’una  temàtica  o  autor,  com  si  són  de  caire 
biblioFigura o bibliomètric,  la resposta que es dóna sempre  inclou una explicació de  l’estratègia de cerca  i 
els  recursos  emprats  per  fer‐ho  amb  l’objectiu  que  els  doctorands  puguin  ser  autònoms  en  la  cerca  de 
qualsevol tipus d’informació. 

Finalment, des de  l’any 2011,  l’Oficina de Suport a  la Recerca  i  la Transferència (OSRT) organitza una sèrie 
d'accions  destinades  a  donar  visibilitat  a  temes  d'interès  per  a  aquelles  persones  que  es  dediquen  a 
l'activitat d'R+D+i, sigui de  la pròpia  institució o de  fora. Mitjançant  l’organització d’actes, esdeveniments, 
xerrades  i  activitats  en  general  es  pretén  apropar  la  realitat  de  l’R+D+i  al  seu  públic  objectiu. Aquestes 
accions són les següents: 

• Sota la denominació "Dijous amb l'OSRT", l'activitat d'R+D+i és la gran protagonista un dijous al mes a la 
UOC a través de xerrades, conferències o col∙loquis amb experts9. 

• Sota  la  denominació Expert‐a‐net, l'OSRT  duu  a  terme  una  sèrie  de  xerrades  via streaming que 
permeten  als  interessats  participar  en  actes  sobre  temàtiques  d'interès  per  al  personal  d'R+D+i  de 
forma online10. 

• Sota la denominació d’Àgora, es pretén compartir amb la resta dels membres del personal d’R+D+i de la 
UOC  els  dubtes,  comentaris  i  suggeriments  al  voltant  de  les  convocatòries  per  a  finançament  de 
l’activitat11. 

• El  bloc Open  Thoughts és  un  espai  per  a  compartir sinèrgies  d’experts  i  personalitats reconegudes  a 
nivell internacional en una temàtica concreta de l’activitat d’R+D+i que es desenvolupa a la universitat12. 

L’accés a la totalitat d’accions està disponible des de l’espai de Recerca i Innovació del portal de la UOC13. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
 
9 http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/recerca‐innovacio/activitat‐rdi/formacio‐recursos/dijous‐osrt/list.html 
10 http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/recerca‐innovacio/activitat‐rdi/formacio‐recursos/expert‐a‐net/list.html 
11 http://www.uoc.edu/portal/ca/recerca‐innovacio/activitat‐rdi/formacio‐recursos/agora/ 
12 http://openthoughts.blogs.uoc.edu/ 
13 http://uoc.edu/portal/ca/recerca‐innovacio/activitat‐rdi/formacio‐recursos/formacio‐recursos.html 
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5. Integritat en la recerca  
En un marc caracteritzat per canvis profunds tant en els àmbits econòmic i polític però també en el social, 
els  sistemes  de  ciència  i  tecnologia  han  sofert  revisions  en profunditat.  En  aquest  procés  s’ha  posat  de 
manifest  la  necessitat  d’adaptar  els  aspectes  ètics  de  la  recerca.  Això  és,  la  producció  íntegra  del 
coneixement  i  la  seva  gestió que  afecta  tant  a qui dirigeix  i executa  la  recerca  com  a qui  intervé en els 
processos d'avaluació dels resultats i de transferència del coneixement. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y 
la  Innovación  i  la  publicació  de  normes  deontològiques  bàsiques  en  la  pràctica  científica  de  la majoria 
d'universitats i centres de recerca evidencien la preocupació per vetllar per l'ètica de la recerca.  

Així doncs, és un bon moment per desenvolupar principis i instruments vinculats amb l’ètica de la recerca i 
assegurar‐ne la governança i la qualitat. D’una banda, la recerca científica ha de ser transparent i oberta als 
ulls públics, ha de rendir comptes, tant pel finançament públic que rep com per la responsabilitat envers la 
societat. Alhora,  la ciutadania han de poder participar de  les polítiques científiques per tal que  la recerca 
sigui  del  tot  coherent  i  participativa.  I  d’altra  banda,  en  relació  a  la  qualitat  de  la  recerca,  les  bones 
pràctiques, que  inclouen el reconeixement   dels drets dels éssers humans  i el respecte pels éssers vius en 
general, denoten l’excel∙lència en les  activitats d’un projecte d’investigació. 

Els àmbits de recerca de la UOC no inclouen l'experimentació animal però sí la recerca empírica relacionada 
amb  la  societat  de  la  informació  i  el  coneixement.  Per  tant,  de  forma  complementària  a  la  legislació  i 
normativa  vigent,  la  universitat  considera  necessari  dotar‐se  d'instruments  que  permetin  assegurar  la 
qualitat de la recerca i evitar  problemes d'integritat en el comportament del personal investigador.  

Aquests  instruments han estat seleccionats  i elaborats en el marc del Comitè d’Ètica per  la Recerca de  la 
UOC, integrat per representants dels Estudis, Biblioteca, el Síndic de Greuges i el Vice‐rectorat de Recerca i 
Innovació. Alhora el Consell de Govern de la universitat les ha aprovat i la Comissió de Recerca i els centres 
de recerca de la universitat es comprometen a difondre’ls i aplicar‐los adequadament. 

Aquest conjunt de principis i instruments que vetllen per l'ètica de la recerca a la UOC inclouen: 

• Còdi Ètic de la Universitat Oberta de Catalunya, Consell de Govern, juliol de 2009 

Recull de normes i principis morals que inspiren la conducta de les persones i col∙lectius de 
la universitat. 

• Codi de bones pràctiques en Recerca i Innovació, Comitè d’Ètica, octubre de 2012 

Conjunt de recomanacions i compromisos sobre les activitats relacionades amb la recerca i 
la  innovació per assegurar el comportament  íntegre del personal  investigador  i  la qualitat 
del coneixement generat. Recull els principis ètics que regeixen  les pràctiques de recerca  i 
innovació  i un  conjunt de directrius quant a bones pràctiques en  recerca  i  innovació que 
inclouen mecanismes  per  a  l’acompanyament  del  personal  investigador  en  formació,  la 
participació  en projectes  de  recerca  amb  la  indústria,  l’obtenció  i  gestió de  les dades de 
persones i les pràctiques en revisió, publicació i difusió de la recerca.  

• Estructura organitzativa, Comitè d’Ètica, octubre de 2012 

Descripció de les diferents persones i entitats que vetllen per l’acompliment de la legislació i 
normativa  vigent  sobre  principis  ètics  en  recerca  i  innovació  així  com  per  donar  suport 
deontològic al personal investigador. 

• Protocol de recerca i el Formulari del protocol de recerca, Comitè d’Ètica, octubre de 2012 

En els casos en què  l’entitat finançadora sol∙liciti explícitament el protocol de recerca però 
també en aquells en què els participants dels experiments siguin persones sotmeses a algun 
risc, menors d’edat o en alguna situació que els  faci vulnerables, és necessari omplir  i  fer 
arribar el formulari del protocol de recerca al Comitè d’Ètica de la UOC. En aquest protocol 
s’ha d’especificar  la raó de ser de  la  investigació, els seus objectius, disseny, metodologia  i 
anàlisis previstes dels seus resultats, així com les condicions en què es desenvoluparà.  
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• Procediment  de  resolució  de  comportaments  irregulars  en  l’activitat  de  recerca,  Comitè 
d’Ètica, octubre de 2012 

Es defineixen els procediments per  conciliar  conflictes científics o  situacions  irregulars en 
què  es  produeixen males  pràctiques  científiques,  ja  siguin:  la  fabricació  o  falsificació  de 
dades o resultats d'investigació; el plagi, la no citació o apropiació indeguda de les idees, la 
feina  o  les  dades  d'altri;  la  no    revelació  de  conflictes  d'interessos  o  casos  en  què  un 
conflicte d'interès podria ser raonablement percebut de donar‐se. En cap cas es considera 
una mala conducta ètica els errors o malentesos derivats d’una pràctica honesta. 

• Document  de  seguretat:  normativa  interna  de  protecció  de  dades  personals,  Gabinet  de 
Gerència, 2000 

Aquest document de seguretat ha estat elaborat per complir amb el Real Decret 994/1999, 
de 11 de juny pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automa‐
titzats que continguin dades de caràcter personal, i és de compliment obligatori per a tot el 
personal. 

• Política  institucional  d’accés  obert  als  continguts  acadèmics  i  de  recerca  i  El mandat  a  la 
pràctica, Consell de Govern, octubre de 2010. 

Per tal d’assegurar l’accés gratuït i lliure de restriccions dels continguts científics i acadèmics, 
la  UOC  va  signar  al  2006  la  Declaració  de  Berlin.  Amb  aquest  compromís  s’afavoreix 
l’accessibilitat  i  l’impacte de  la recerca científica del personal  investigador de  la UOC a tra‐
vés de l’ordre institucional i una política que regula l’accés obert. 

• Normativa de Propietat Intel∙lectual i Industrial de l’activitat d’R+D+I, OSRT, 2009 

La normativa té per objecte regular la titularitat, gestió, difusió i explotació de tots els 
resultats de l’activitat de R+D+i susceptible de protecció segons disposin les normatives que, 
sobre propietat industrial i intel∙lectual siguin aplicables en cada moment. 
A través de l’Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), la FUOC establirà 
els serveis necessaris per a gestionar la creació i difusió de resultats i la transferència de co‐
neixements i tecnologies, i en particular la selecció de mitjans de difusió per aquestes finali‐
tats i/o la creació d’entitats comercials dependents de la FUOC (empresa de base tecnològi‐
ca, spin‐offs), per a l’explotació acadèmica, comercial i industrial dels resultats. 

• Legislació i recursos, Comitè d’Ètica, octubre de 2012 

Referències de les fonts d’informació utilitzades en l’elaboració del Codi de Bones Pràctiques, 
el Protocol de Recerca  i els Procediment de  resolució de  conflictes,  així  com normativa  i 
documents relacionats. 
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6. Serveis de Gestió de l’activitat d’R+D+I+T 
La UOC compta amb diferents equips i iniciatives per donar resposta a les necessitats dels professionals que 
participen en l’activitat de R+D+i de la universitat. Així, essencialment es compta amb el suport dels serveis 
de l'Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) així com de la Biblioteca de Recerca. 

 
Així, d’una banda,  l’OSRT és el marc operatiu que  facilita  la gestió de  la  recerca  formalitzada a  través de 
projectes  i  la  captació de  recursos. És des d’on es gestiona el programa propi d’ajuts  i es proporciona  la 
informació de possibles fonts de finançament. L’OSRT, com a unitat que serveix d’enllaç entre  la societat  i 
l’activitat d’R+D+i de  la UOC, és  també el motor de  la  transferència de coneixement de  la universitat així 
com l’equip encarregat d’impulsar la innovació dins la UOC i d’assegurar‐ne la seva visibilitat.  
 

D’altra banda, la Biblioteca de la UOC compta amb un equip adreçat a donar suport i serveis al personal de 
R+D+I de  la universitat. Aquesta especialització d’un grup de biblioteca per  temes de  recerca  s’ha donat 
recentment per poder oferir serveis més qualitatius, com poden ser la cerca publicacions per publicar, su‐
port en les acreditacions de recerca, etc. 

 
A continuació s’exposa el catàleg de serveis d’aquestes dues unitats de gestió. 

 

a) Difusió i transferència de coneixement  

La UOC disposa d’un CRIS (Current Research Information System) anomenat GIR gestionat per l’OSRT en el 
qual el personal investigador introdueix la producció científica així com els projectes de recerca i innovació 
en els quals ha participat. L’OSRT explota i protegeix els resultats obtinguts en recerca, eix central del servei 
de  transferència  del  coneixement,  que  posa  especial  èmfasi  en  la  normativa  de  propietat  intel∙lectual  i 
industrial  de  la  UOC.  L’OSRT  també  informa  sobre  les  plataformes  de  difusió  disponibles  (portal  UOC, 
mitjans  externs,  etc.).  Finalment,  l'OSRT  també  dóna  suport  a  l'organització  de  seminaris,  des  de  les 
possibles fonts de finançament fins a la seva difusió. 

La UOC també compta amb un entorn en línia per facilitar la transferència de solucions innovadores imple‐
mentades en la mateixa universitat tant en l’àmbit educatiu com de gestió i les comparteix en obert perquè 
altres institucions, usuaris i desenvolupadors en puguin treure profit. Aquest entorn és OpenApps, actiu des 
de juliol de 2012, que facilita la transferència per respondre a solucions de necessitats docents i de gestió i 
documentació específica per a  implementar‐les. Qualsevol aplicació accessible des d’OpenApps és de codi 
obert, de lliure accés per a desenvolupar‐la, personalitzar‐la i/o millorar‐la. Finalment és un entorn partici‐
patiu per compartir recomanacions i experiències sobre les innovacions mostrades. 

La universitat disposa també d’un repositori institucional, l’O2, des de 2010, que dóna accés a les publica‐
cions digitals en accés obert produïdes per la UOC en les activitats de recerca, docència i gestió. Aquest re‐
positori és l’eina que dóna suport a la implantació d'una política d'accés obert a la UOC14 per incrementar la 
visibilitat de la Universitat i mostrar la seva excel∙lència en la qualitat docent i de recerca. 

 

b) Foment de la innovació 

L’OSRT treballa per afavorir la innovació de la UOC gestionant i donant suport a les iniciatives que destaquen 

                                                            
14 Descrita a l’apartat d’aquest document sobre Integritat de la Recerca. 
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per tenir caràcter innovador com a tret identitari i transversal a les seves activitats i processos. Entre altres, 
l’Oficina, a través del Programa d’Innovació, s’encarrega de la gestió de convocatòries periòdiques internes 
que la Universitat impulsa per a fer emergir projectes d’impacte per a la innovació de l’activitat docent o de 
gestió.  

 

c) Gestió de projectes  
L'OSRT  acompanya  al  personal  d’R+D+i  de  la  Universitat  al  llarg  de  tota  la  vida  d'un  projecte,  tant  de 
finançament intern com extern, des de l'elaboració de la proposta fins a la seva justificació. 

Així, treballa juntament amb el cap de projecte en l'acceptació o renúncia d'un ajut extern, en la planificació 
global del projecte, difusió i gestió de  les dedicacions. També dóna suport en  l'execució de despesa i en  la 
realització de canvis de pressupost, socis, calendari, membres de l'equip investigador, etc. 

Pel que fa als projectes d’innovació emergent i institucionals, com s’ha explicat l’OSRT compta amb l’equip 
del Programa d’Innovació per donar suport i gestió als mateixos. 

 

d) Col∙laboracions externes  
La  signatura  de  convenis  de  col∙laboració  entre  la  UOC  i  una  empresa  o  entitat,  la  subcontractació  de 
tasques a una persona o empresa externa o bé  la contractació d'una persona per a una activitat d'R+D+i 
concreta  són  gestions  que  s'inclouen  en  aquest  servei,  que  té  la missió  d'oferir  la màxima  informació  i 
gestionar  els  tràmits  corresponents  en  cada  cas.  L'OSRT  també  assessora  en  la  necessitat  de  signar  un 
document de confidencialitat previ a una col∙laboració externa. 

 

e) Fonts de finançament i propostes  

L'OSRT  treballa  per  posar  a  l'abast  de  tot   del  personal  d'R+D+i  de  la  Universitat  informació  general  i 
específica de les convocatòries de finançament extern, tant vigents com previstes, així com del pla d'ajudes 
internes de  la UOC. Per això, ofereix un ampli assessorament en  les oportunitats de finançament existents 
en  diferents  àmbits  (europeu,  estatal  i  autonòmic)  i  dóna  suport  en  la  presentació  d'una  proposta  o 
sol∙licitud, coordinant i gestionant la seva preparació. 

 

f) Mobilitat del personal investigador  

Tant  si  es  tracta  de  fer  una  estada  d'R+D+i  fora  de  la UOC  com  de  sol∙licitar  l'estada  d'un  professor  o 
investigador a la Universitat, l'OSRT posa a l'abast de les persones interessades tota la informació referent a 
tràmits  administratius  (visats,  certificats diversos...)  i  finançament  (Programa  Intern del  vicerectorat  com 
ajuts externes a  la mobilitat). L'OSRT també ofereix  informació pràctica sobre  l'allotjament de professors  i 
investigadors visitants i assessorament en els casos que la família desitgi desplaçar‐se també a Barcelona. 

 

g) Estructura d'activitats d'R+D+i  
L'OSRT ofereix àmplia informació sobre l'activitat de recerca, innovació i transferència que es desenvolupa a 
la UOC, així com de la seva estructura i organització en àmbits temàtics i grups de recerca. En aquest sentit, 
l'OSRT  ofereix  diverses  eines  i  documentació  per  conèixer  a  fons  l'activitat  d'R+D+i  de  la Universitat:  la 
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Memòria  d'Activitats  d'R+D+i,  el Mapa  de  Coneixement  i  Tecnologia  i  el  Catàleg  de  Serveis  i  Activitats 
d'R+D+i, que es poden consultar des d'aquesta Intranet i des del web de l'OSRT. 

 

h) Eines i equipament  

L'Eina de Gestió  Integral de  la Recerca  (GIR),  l'eina de seguiment de pressupostos online  (Discoverer)  i  la 
plataforma  de  gestió  de  continguts  OpenCMS  són  eines  informàtiques  que  la  UOC  posa  al  servei  de 
l'activitat  d'R+D+i.  En  aquest  sentit,  l'OSRT  ofereix  el  suport  necessari  per  a  una  òptima  utilització 
d'aquestes eines (manuals, guies d'ús, llibre d'estil de la UOC...) i també s'encarrega de gestionar l'adquisició 
d'equipament informàtic i audiovisual en préstec. 

 

i) Execució de despesa  
L'OSRT gestiona l'adquisició de bibliografia, equipament informàtic i audiovisual, material d'oficina, viatges, 
inscripcions a congressos, etc., en el marc d'un projecte d'R+D+i. El seguiment de la despesa es duu a terme 
a  través  de  l'eina  Discoverer,  de  la  qual  l'OSRT  en  facilita  un manual.  En  aquest  sentit,  també  ofereix 
informació i suport en la subcontractació de tercers i la col∙laboració o contractació d'una persona per a una 
activitat d'R+D+i (tràmits, documentació, sol∙licituds...). 

 

j) Informes Bibliomètrics 
Des  de  2011,  per  encàrrec  del Vicerectorat  de Recerca  i  Innovació,  la Biblioteca  de Recerca  elabora  un 
informe bibliomètric anual que presenta un anàlisi de tots els articles científics publicats amb afiliació UOC, i 
que s’adeqüen a les indicacions i els criteris establerts per l’AQU en cada àrea de coneixement i d’estudis de 
la UOC. 

En  la segona  i darrera edició, generada a desembre de 2012, s’han  introduït nous requeriments com són: 
comptar amb articles de la UOC indexats a ISI i SCOPUS per complementar així els procedents del CRIS (GIR), 
disposar  de  les  dades  agregades  per  Estudis,  no  només  àrees  disciplinàries  que  estableix  l’AQU;  poder 
conèixer quines institucions són les més relacionades a nivell de recerca amb la universitat i s’ha concretat 
l’estudi només a aquelles publicacions amb afiliació UOC.  

 

k) Servei d’assessorament i coaching en la preparació de propostes 
Des  de  mitjans  del  2011  s’ha  engegat  des  de  l’OSRT  un  servei  d’assessorament  i coaching sobre  la 
preparació de propostes amb el suport del tècnic expert en projectes europeus, contractat gràcies a l’ajut de 
la Generalitat, CONNECT EU. 
Des de juny del 2011 a octubre 2012 s’ha ofert aquest servei en un total de 45 propostes. Cada proposta pot 
comportar  de  3  a  7  reunions  presencials  amb  el  Investigador  Principal,  més  un  volum  important  de 
contactes virtuals 
Els resultats ja s’han fet notar i en només dos anys s’ha triplicat la participació en propostes europees i s’ha 
multiplicat per sis l’import atorgat aquest 2012 en comparació amb el període 2008‐2012.  
 
Si  la mitjana de propostes presentades en el període 2008‐2010 no arribava a 20 a  l’any, al 2011 es van 
presentar un  total de 41 propostes  i aquest 2012  ja se n’han presentat 48. Hem passat d’una mitjana de 
300.000  euros  de  finançament  europeu  entre  el  2008‐2010,  a  gairebé  800.000  euros  en  el  2011  i  a 
1.800.000 euros aquest 2012 (quan un 25% de les propostes del 2012 encara estan pendents de resoldre. El 



    Informe d’activitat i resultats de R+D+I+T (2007‐12) 
Vicerectorat de recerca i innovació, desembre 2012 

 
 

 

37 
 

percentatge d’èxit se situa en més d’un 20%. 
 
Figura 12. Increment en la participació de propostes europees. 
 

 

 

l) Visibilització del coneixement  
En els seus inicis l’IN3 tenia reconeguts 29 grups de recerca i actualment la universitat ja compta amb més 
de 60 grups de recerca vinculats a un dels Estudi o a un dels dos centres de recerca de la Universitat. Entre 
aquests, 14 grups han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la darrera convocatòria del 2009. 
Alhora, la recerca, i sobretot la innovació, es realitza també pel personal de gestió estructurat en Àrees i en 
grups operatius especialment vinculats a donar suport a la recerca o a l’aprenentatge. 

La  universitat  compta  des  de  l’any  2010  amb  el Mapa  de  Coneixement  i  Tecnologia  de  la UOC15,  que 
permet visualitzar  la  informació relacionada amb el coneixement generat a  la universitat així com  l’oferta 
tecnològica. Aquesta plataforma virtual  situa a  tots els grups de  recerca, amb  les  seves  línies de R+D+i  i 
categoritzats  segons  el  seu  àmbit  temàtic  i  el  centre  o  estudis  des  d’on  desenvolupen  la  seva  activitat 
investigadora.  Tot  això  per  a  donar  a  conèixer  l’activitat  de  la Universitat  a  l’exterior  i,  alhora,  recollir 
l’activitat d’actors externs que pugui ser interessant per a algun grup de treball de la UOC i, fins i tot, pugui 
ser la base de possibles noves col∙laboracions externes s’ofereixen dues eines claus que gestionen l’oferta i 
la demanda de tecnologia i de coneixement. 
 
El  Mapa  de  Coneixement  de la  UOC es  completa  en  diferents  fases.  A  finals  de  l’any  2012  ja  estan 
incorporats trenta‐vuit dels quaranta‐dos grups i programes de recerca. Igualment, el personal d’R+D+i que 

                                                            
15 http://mapadelconeixement.uoc.edu/ 
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no pertany a cap grup  i que realitza  la seva activitat de recerca a títol  individual també té visibilitat en el 
mapa, dins dels apartats d’activitat no adscrita a cap grup, diferenciada per estudis  i centres  i  instituts de 
recerca.  
 
El Mapa de Coneixement a partir de gener incorporarà una altra eina de suport a la recerca, des del punt de 
vista metodològic, és el Mapa de Metodologies de Recerca de  la UOC16 elaborat durant el 2012. Aquest 
Mapa de Metodologies té per objectiu donar suport a qualsevol investigador, amb necessitat de formar‐se 
o  per  contrastar  aproximacions  metodològiques  a  un  problema.  Identifica  cada  investigador  amb  els 
objectius de  recerca  treballats,  les estratègies  seguides,  les  tècniques aplicades  i el posicionament en  la 
filosofia  de  la  ciència. Amb  aquesta  identificació  s’aconsegueix  que  entre  investigadors  es  coneguin  les 
experteses i coneixements per facilitar‐ne l’intercanvi. 

 

m)  Suport en la creació d’spin offs 
A  finals de  l'any   2012 el Comitè de Direcció  Executiu de  la UOC  (amb posterior  ratificació per part del 
Patronat) va aprovar la creació de la primera spin‐off de la institució. A partir de l’activitat d’R+D+I liderada 
pel professor Francisco Lupiáñez, sorgeix una empresa de serveis d’alt valor, especialitzada en la investigació 
socioeconòmica i tecnocientífica, per a l'assessorament en el disseny, monitoratge i avaluació de productes i 
serveis  en els àmbits relacionats amb la salut, el benestar, el consum. 

                                                            
16 http://prezi.com/isqihrhhd2g1/copy‐of‐mapa‐de‐metodologia‐de‐recerca‐de‐la‐uoc/ 
 


