Sobre el RIUVic
El RIUVic, Repositori Institucional de la Universitat de Vic, és el portal d’accés obert al coneixement generat per
l’activitat de la comunitat universitària de la UVic.
Conté tesis, treballs de l’alumnat, articles, presentacions a jornades, seminaris i congressos, materials docents i
també publicacions institucionals (memòries, discursos, etc.).
El RIUVic inclou les metadades de descripció dels documents i l’accés al text complet.
Organització del contingut
Els documents publicats s’agrupen en comunitats i subcomunitats, i a dins per col·leccions, segons la tipologia i
l’origen dels documents:
•

Docència -- Materials docents i informes sobre docència, guies de l’estudiant, treballs de l’alumnat i
exàmens.

•

Alguns d’aquests materials també són a MDX (Materials Docents en Xarxa).

Institucional

-- Documentació institucional de la UVic com memòries, discursos, documentació

promocional, vida universitària, etc.
•

Recerca -- Documents de recerca de la UVic, tesis doctorals, treballs d’investigació, articles de revista,
llibres, comunicacions, ponències o pòsters a jornades i congressos, etc. Alguns d’aquests materials també
són a TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) i a RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya).

Com participar-hi?
Aquest projecte és coordinat des de la Biblioteca de la UVic. Si voleu publicar algun document al RIUVic, contacteu
amb la biblioteca per correu electrònic a través de l’adreça repositori@uvic.cat o per telèfon al 93 881 61 70.
Objectius
•

Recollir, tractar, difondre i preservar la producció científica de la UVic.

•

Augmentar la visibilitat dels documents, dels autors i de la Universitat.

•

Afavorir l’accés obert i gratuït a la informació científica.

•

Afavorir l’ús, la difusió i l’impacte dels resultats de la recerca.

Accés
Els documents del RIUVic són d’accés lliure. La consulta és pública i oberta a tothom.
Alguns documents, però, poden tenir restringit l’accés al text complet. En aquests casos només els podran
consultar els usuaris de la xarxa UVic.
Drets d’autor
Tots els drets d’autor estan reservats, excepte en els documents subjectes a una llicència Creative Commons.

Programari i maquinari
El RIUVic fa servir el programa Dspace, que
que
e és
és un
un programari
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de codi
codi obert
obert dissenyat
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pe Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i els
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de Hewlett
He lett Packard
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(HP).
El RIUVic fa servir la versió 5.5 del Dspace i la interfície xmlui Mirage.
la versió 1.7.2 del Dsp ce i la interfície xmlui Mirage.

