LLETRES-CENTRAL
Com us ajudem des del CRAI?
Quan hàgiu introduït totes les dades de la
publicació i hàgiu adjuntat el document que
correspongui (preprint, postprint o publicat),
heu de clicar Desconnecta i tramet les
actualitzacions del teu CV a la base de dades
institucional.
Un cop adjuntat el document, el CRAI
Biblioteca del Campus Clínic verificarà que
sigui la versió autoritzada per la política de la
revista, i si ho és, validarà l'article per finalitzar
el procés de publicació al Dipòsit Digital.
Quan finalitzi el procés de validació, al vostre
currículum veureu el missatge que
us informa que l’article ha estat validat i que
està disponible al Dipòsit Digital. Podeu
clicar l’enllaç per accedir-hi.
En el cas que la versió adjuntada no
correspongui a la versió permesa rebreu una
notificació per esmenar-la.

Dubtes? Contacteu amb nosaltres!

934 035 718
meddd@ub.edu
Horari: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 20.30 h.

934 035 377
odc@ub.edu
Horari: de dilluns a divendres,
de 9 a 16 h.
Publiqueu també les dades de recerca
En aquesta pàgina trobareu eines i informació
per gestionar les dades i poder complir amb
els requeriments del programa Horitzó 2020:
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suportinvestigador/dades-recerca.
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LA TEVA RECERCA
EN OBERT!

Sabeu que teniu la possibilitat de veure
publicats al Dipòsit Digital de la Universitat de
Barcelona els vostres articles de l’espai
Curricul@ del GREC?
Sabeu que d'aquesta manera compliu amb les
polítiques d'accés obert de la UB i dels
organismes finançadors?

Què és el Dipòsit Digital?

És un repositori institucional que pretén ser la
base de dades del coneixement UB en
obert.
Conté en format digital les publicacions en
accés obert derivades de l'activitat docent,
investigadora i institucional del professorat i
d'altres membres de la comunitat
universitària. La gestió està a càrrec del CRAI
de la UB.
La comunitat Recerca del Dipòsit Digital de la
UB recull les publicacions en accés obert
derivades de l'activitat investigadora de la
Universitat de Barcelona.

Per què publicar al Dipòsit?

Com publicar al Dipòsit?

Difondre la vostra recerca

La publicació dels documents es fa
directament des de l'aplicació Curricul@ del
GREC.

Augmentar la visibilitat de
les vostres publicacions

En crear un nou registre a l’apartat
«Publicacions en revistes» de Curricul@, a
més d’emplenar les dades de l’article, s’ha
d’adjuntar el document (en format PDF).

Incrementar l'impacte
dels vostres articles

Complir amb les
polítiques d'accés obert
de la UB i dels
organismes finançadors

Donar un cop de mà en
la preservació del
material de recerca UB

ÉS MOLT IMPORTANT ADJUNTAR LA
VERSIÓ CORRECTA DE L’ARTICLE que es
demana, és a dir, la versió que la revista
permet difondre en accés obert.
VERSIÓ PREPRINT
Versió preliminar. És el primer text que s’ha
enviat a la revista, sense cap revisió.
(la informació apareix en color groc a
Curricul@)
VERSIÓ POSTPRINT
Versió revisada. És la versió acceptada
per la revista, però sense el format d’article
publicat. (la informació apareix en color
blau a Curricul@)
VERSIÓ PUBLICADA
És el text final de l’article, ja editat i publicat
per la revista. El mateix document que
trobarem a la revista. (la informació apareix
en color verd a Curricul@)

