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La Biblioteca al servei de la docència i la recerca 

 
1. Formació 

 
Orientada als estudiants de grau i màster:  
Sessions d’acollida i especialitzades de: Refworks: gestor de referències bibliogràfiques, Trobador: 
metacercador de recursos electrònics i Fonts d’informació  
 
Orientada als estudiants de doctorat i als docents investigadors: 
Participació en les Activitats formatives que preveu el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es 
regulen els ensenyaments oficials de doctorat.  
 
Mòduls que ofereix la biblioteca:   Refworks: gestor de referències bibliogràfiques, Trobador: metacercador 
de recursos electrònics, Índexs d’impacte, Dipòsits digitals i accés obert  i, Fonts d’informació.  
 

2. Atenció personalitzada 
 
Assessorament personalitzat per a qualsevol demanda d’informació específica.  
 

3. Espais destinats al treball i l’estudi 
 
La biblioteca proporciona espais a professors i alumnes per portar a terme activitats derivades de la seva 
activitat acadèmica reservables pel catàleg: 

• Treball individual per a PDI, professors visitants, alumnes de màster i doctorat   
• Per a tutories i treballs amb grups reduïts d’alumnes de tots els cicles formatius 

 
4. Visites a la carta per a PDI visitant 

 
La Biblioteca dóna a conèixer els recursos per la investigació de la UAB als teus col·laboradors en els 
projectes o col·legues externs a la UAB  
 

5. Publicació digital en accés obert 
 
El Dipòsit Digital de Documents de la UAB  preserva i maximitza la visibilitat de la teva producció científica, 
la dels estudiants de doctorat i els treballs de final de grau i màster. 
 

6. Bibliografia de curs 
 
La Biblioteca fa visible la teva bibliografia de curs i facilita als estudiants la localització i l’estat dels 
documents a la biblioteca.  
 

7. Difusió de l’activitat del professorat i dels investigadors 
 

Els  blocs i les xarxes socials en què participa la biblioteca difonen les teves activitats docents i 
investigadores. 
 
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres  

Contacte: Pilar Ginés (Cap de la biblioteca) 
Correu-e: pilar.gines@uab.cat 

 
Sabadell, gener 2013 
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