Títol

Durada
Data i horari
Modalitat

El frau a la comunicació i publicació científica: el congressos i
revistes predadores
2 hores

Places

20

31 de Març de 2022 de les 18 a les 20 hores

En línia

Destinataris

Alumnat del Doctorat
Investigadors IRIE

Prerequisits

Cap

en

Educació

i

Tecnologia

Educativa.

Objectius

- Descriure i analitzar les males pràctiques en l’organització de
congressos científics i en els processos editorials de les revistes
predadores que demostren un comportament desviat o no estàndard
amb la intenció de contribuir a la seva detecció per part dels/les
investigadors/es novells i en formació.
- Identificar i descriure les seves característiques i estratègies de
captació de “clients”.
- Descriure i analitzar les conseqüències que es deriven de participar en
aquests esdeveniments científics i publicar manuscrits en aquestes
revistes i editorials.

Continguts

Les ponències a congressos de renom i les publicacions en revistes
reconegudes són els principals canals de transmissió de la ciència. Per
a qualsevol científica i científic és important fer visible la seva recerca i
publicar les seves troballes. Això és el que els organitzadors de
congressos i editors de revistes dubtoses intenten explotar amb ofertes
de publicacions fraudulentes (Predatory Conferences i Predatory
Journals). En aquest curs, els investigadors/es en formació i novells/es,
aprendran a identificar i evitar aquestes ofertes dubtoses allunyades
dels estàndards de rigor, serietat i probitat propis dels processos de la
comunicació científica. Els continguts que es tractaran al curs són:
- Les circumstàncies que han transformat el món de la publicació
acadèmica i científica. La conjunció de la Ciència Oberta (Open Access)

i el fenomen “publish or perish” en l’àmbit acadèmic.
- Les característiques de les revistes i editorials predadores.
- Com identificar les editorials, revistes i conferències predadores: les
llistes de revistes legítimes i revistes predadores i criteris generals per a
la seva detecció.
- Conseqüències de publicar en revistes predadores.
Aquest curs forma part de les activitats de difusió i sensibilització del
projecte de R+D+i IAPOST ajuda RTI2018-098314-B-I00, finançat pel
MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i FEDER “Una manera de fer
Europa”.
Professorat
Certificat
Observacions

Rubén Comas Forgas
Assistència

