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Convocatòria extraordinària d’ajuts a la publicació
d’articles
Amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat de la recerca dels membres de l’IRE, a través de la publicació
d’articles científics en revistes amb reconeixement internacional,

ES RESOL,
Primer: Obrir una convocatòria d’ajuts a articles elaborats per membres de l’IRE.
Segon: Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s’indiquen.
Tercer: L’IRE destinarà̀ 5.000 euros a aquesta convocatòria, assumint les despeses de traducció a
l’anglès.
Quart: Comunicar la convocatòria a través de correu electrònic a tots els membres de l’IRE, i publicar-la a
la pàgina web de l’Institut.

BASES
1. Objectius:
Aquest ajut té com a objectiu potenciar la publicació d’articles en revistes científiques reconegudes dels
àmbits propis dels grups de recerca, reconeixent el treball conjunt de diferents grups assumint les
despeses de traducció a l’anglès.

2. Sol•licituds:
Pot demanar aquest ajut qualsevol membre de l’IRE des del mateix moment de la seva incorporació,
sempre que es compleixin els requisits que s’indiquen.
S’estableix un primer termini per presentar la sol•licitud el 15 de Novembre de 2017. Si no s’exhaurís el
pressupost, s’obririen nous terminis que es comunicarien per correu electrònic als membres de l’IRE.
L’IRE s’encarregarà directament del servei de traducció sense cap cost per l’autor i fins a un màxim de
500 euros.
La presentació de la sol•licitud es farà a través del següent formulari:
https://form.jotformeu.com/72704294893365

3. Requisits
Primer. L’original s’ha de entregar en català o castellà, i s’indicarà la revista a la que es vol enviar, la qual
ha de tenir una puntuació́ igual o superior a 4 en l’índex ICDS proporcionat per MIAR: http://miar.ub.edu
Segon. El(s) sol•licitant(s) haurà̀ de estar registrat a:
•
•
•

ResearchGate
Academia
ORCID

https://www.researchgatenet/
https://www.academia.edu
https://orcid.org

Tercer. Un article només es podrà presentar una vegada.
Quart. S’acceptarà un màxim d’un article per sol•licitant.

Cinquè. S’atorgaran ajuts a un màxim de dos articles presentats des d’un mateix grup de recerca.

4. Criteris de priorització
• Rellevància de la revista. Es valorarà d’acord amb l’índex ICDS proporcionat per MIAR:
http://miar.ub.edu (fins 11 punts)
•

Membres de l’IRE que participen: 1 punt/membre fins a 3 punts

•

Grups de recerca de l’IRE que participen: 2 punts/grup fins a 6 punts

•

Disponibilitat de l’article en accés obert i gratuït: 2 punts addicionals

El articles amb major puntuació rebran l’ajut que es transferirà al sol•licitant.

5. Gestió de l’ajut:
La gestió́ econòmica de l’ajut concedit es durà a terme, seguint les normes de gestió́ del pressupost de la
Universitat de Barcelona.
La traducció dels articles seleccionats es gestionaran a través de l’oficina de l’IRE.
Barcelona a 5 d’octubre de 2017

Signat: Dr. Antonio R. Bartolomé
Director

