Mandat institucional a la pràctica: guia ràpida per a professors i investigadors

Què és el Mandat institucional d'accés obert?
És una ordre institucional a favor de l'accés obert de la producció científica de la institució. Amb
l'establiment d'aquest manament, la UOC segueix els acords adoptats per la Subcomissió
Promotora de Mesures Afavoridores de l'Accés Obert del CIC (Consell Interuniversitari de
Catalunya, http://www.gencat.cat/economia/ur/cic/).
L'objectiu d'aquestes mesures, acordades per les universitats catalanes, és adoptar mecanismes
que garanteixin que la producció científica finançada amb fons públics es pugui consultar en accés
obert mitjançant dipòsits institucionals de recerca. El pla d'actuacions per a l'accés obert a
Catalunya té com a fita clau l'horitzó 2012, quan «en els processos d'avaluació de projectes
d'investigació, d'acreditació del professorat, d'avaluació de la recerca (sexennis) o de concursos de
promoció interna es tindran en compte exclusivament les publicacions incloses en un repositori
d'accés obert».
La política institucional d'accés obert es concreta en l'obligació de dipositar totes les publicacions
de la comunitat acadèmica i de recerca en el dipòsit institucional, respectant les condicions dels
contractes signats pels autors amb les editorials.
Què és l'O2?
O2, l'Oberta en obert, és el nom del repositori institucional de la UOC. L'O2 és el portal que recull,
difon i preserva les publicacions digitals en accés obert dels membres de la UOC elaborades en el
desenvolupament de les seves activitats de recerca, de docència i de gestió.
Com a professor/a, què puc publicar al repositori institucional de la UOC?
Hi pots publicar qualsevol tipus de document acadèmic en el marc de la Universitat Oberta de
Catalunya: guies d'estudi setmanal (GES), PAC, exàmens, resolució d'exàmens, articles, edicions
preliminars (preprints), edicions preliminars revisades (postprints), articles, comunicacions,
ressenyes, continguts de les ponències dels congressos o seminaris que organitzeu, etc.
Per a obtenir més informació, consulta la Guia per al dipòsit de materials docents
(http://hdl.handle.net/10609/7603).
Com a membre del personal investigador, què puc publicar al repositori institucional de la
UOC?
Hi pots publicar qualsevol tipus de document de recerca en el marc de la Universitat Oberta de
Catalunya: articles, edicions preliminars (preprints), edicions preliminars revisades (postprints),
comunicacions, ressenyes, continguts de les ponències dels congressos o seminaris que
organitzeu, etc.
Quan introdueixis una publicació a l'eina d'avaluació de la recerca de la UOC, GIR, has de fer clic
al botó Publica al repositori i el formulari d'introducció de documents del repositori institucional de
la UOC, O2, s'emplenarà automàticament amb les dades. Després has de penjar el document
(preferiblement l'edició preliminar) i revisar les dades introduïdes.
Per a obtenir més informació, consulta la Guia per al dipòsit de materials de recerca
(http://cv.uoc.edu/~grc_7656_w01/Guia%20GIR-O2-cat.pdf).
Des de quan cal incloure a l'O2, repositori institucional, els documents creats en la meva
activitat docent o de recerca?
Cal incloure els documents creats a partir del 7 d'octubre de 2010, data en què el Consell de
Govern aprova el Mandat institucional d'accés obert de la UOC (http://hdl.handle.net/10609/4965).
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Què passa amb els documents anteriors al 7 d'octubre de 2010?
Si disposes de les edicions preliminars o les has publicat amb llicència Creative Commons, es
poden incloure al repositori, sigui via GIR o directament en el cas del material docent.
Si no disposes de les edicions preliminars, fes una consulta a la Biblioteca (Biblioteca respon) per
a saber detalladament els passos que s'han de seguir per a fer la revisió de les llicències amb què
s'han publicat aquests documents (articles, actes de congressos, etc.).
M'han acceptat un article en una revista científica que no publica amb llicència Creative
Commons. Què he de tenir en compte?
a) Primerament hauries de consultar les polítiques de publicació de les editorials de revistes
científiques a Sherpa / Romeo per a revistes internacionals http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ i a
Dulcinea per a revistes espanyoles http://www.accesoabierto.net/dulcinea/.
b) Si hi ha opció d'incloure l'edició preliminar, quan actualitzis el CV al GIR o quan s'hagi publicat
l'article en la revista científica i actualitzis el CV, inclou la referència bibliogràfica en el text de
l'edició preliminar i diposita-la a l'O2.
c) Si l'editor no ofereix cap opció per a poder conservar els drets de la teva obra, hi ha l'aplicació
Scholar's Copyright Addendum Engine (http://scholars.sciencecommons.org/) de Science
Commons que genera un arxiu en PDF que s'annexa als acords de copyright dels editors; és un
arxiu amb valor legal que assegura que es poden retenir determinats drets.
Relació entre el Mandat, l'O2 i els processos d'acreditació i avaluació de projectes
En la data 3 d'octubre de 2011 encara no es té coneixement de processos d'acreditació o
avaluació de projectes que explícitament prevegin la inclusió dels resultats de la recerca en un
repositori institucional. Quan això passi, la Comissió de Recerca articularà les mesures pertinents
per a poder tenir en compte els articles que no poden ser publicats a l'O2 o que són anteriors a la
data d'aprovació del Mandat institucional.
Documents relacionats
•
•

Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments
oficials de doctorat
www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf

Més informació disponible a http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/help/index_ca.html
Per a dubtes i consultes, escriviu a la Biblioteca respon
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