Serveis destacats per al PDI
del Campus Professional de la
UVic-UCC

---------------------Préstec de documents
50 documents
30 dies

----------------------------------Servei d’Obtenció de Documents
Podeu sol·licitar còpies d’articles de revistes i documents no disponibles a la Biblioteca .
El cost va a càrrec del Campus Professional.
Contacte: bibliosod@uvic.cat

--------------------Servei d’Adquisicions
Podeu sol·licitar la compra, la subscripció i la contractació de tots els documents i materials necessaris
per la vostra recerca i docència i que voleu que estiguin disponibles a la Biblioteca. El material inclou
documents en tot tipus de suport: llibres, revistes, DVD, mapes, etc., així com bases de dades i documents
elecrònics. El cost va a càrrec del Campus Professional.
Contacte: bibliops@uvic.cat

--------------------Formació d’usuaris
La Biblioteca ofereix activitats de formació a tota la comunitat universitària per donar a conèixer els
serveis i les recursos que ofereiexen des de la Biblioteca, per treure’n el màxim profit i formar en les
competències digitals i informacionals bàsiques. A través del servei ULibraryLab, la Biblioteca engloba tota
la formació presencial, semipresencial i en línia, amb materials per a l’autoformació.
Contacte: biblioteca_formacio@uvic.cat
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------------------Suport a la Recerca

La Biblioteca us ofereix suport en diferents aspectes de la recerca com és l’assessorament en la creació
de pefils d’investigació, sobre els drets d’autor, ajuda en l’acreditació, accés obert i publicació científica.
Contacte: merce.montanya@uvic.cat

---------Mendeley
Us oferim assessorament en l’ús d’aquest gestor bibliogràfic. Mendeley incorpora funcionalitats de la web
social que permet organitzar la recerca, col·laborar amb altres usuaris en línia i conèixer els darrers
documents publicats en el vostre àmbit d’interès.
Contacte: mendeley@uvic.cat

---------Accés wifi
Facilitem el servei d’accés wifi a través de la xarxa Eduroam o la xarxa de convidats.

--------------------------Espais de consulta i de treball
La Biblioteca disposa de 2 aules d’informàtica i de 3 tutories de treball en grup.

----------------------------------Fotocopiadores i servei d’impressió
Cada biblioteca disposa d’una fotocopiadora/impressora d’autoservei.

Per utilitzar aquests serveis cal que us identifiqueu amb el carnet del Campus Professional
o de la Biblioteca.

