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1.- DESTAQUEM
•

L’any 2014 no presentàrem memòria de RODERIC, pel que totes les
comparacions s’estableixen sobre l’últim any del que tenim dades: 2013.

•

Durant 2014 i 2015 es van depositar 15.319 nous treballs a RODERIC, la qual
cosa va elevar el número a un total de 30.414 ítems emmagatzemats al
tancament de l’any, suposant un increment de documents de més del 100%
respecte a l’any anterior.

•

Els Departaments de Bioquímica i Biologia Molecular; Dret Moral i Polític;
Cirurgia; Medicina; Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia foren aquells la
producció científica (tesis doctorals dipositades) dels quals augmentà més al
repositori institucional en 2013. En total es van dipositar 659 noves tesis.

•

Durant 2015 s’ha abastat la xifra de 50 revistes distribuïdes al repositori
RODERIC. Les àrees que compten amb més revistes són Ciències de les Arts i
les Lletres (12 revistes) i Història (8 revistes). Entre elles, cinc s’han llançat als
darrers dos anys: Cuadernos Jurídicos, Laocoonte, Magnificat, Quaderns de
Filosofia i Terra.

•

S’ha continuat amb l’assignació de DOIs als articles de revistes en curs.
Actualment s’assignen DOIs a 16 revistes. I s’ha començat la col·laboració
amb PUV per a l’assignació a llibres electrònics.

•

RODERIC tancà 2015 posicionat al Ranking Web of World Repositories,
ocupant la posició 181 de 2297 en la classificació general de repositoris del
món, la posició 14 de 64 en la classificació de repositoris institucionals
espanyols i la 79 de 745 dels repositoris de la Unió Europea. Amb un ascens
de 205, 10 i 98 llocs respectivament en relació a l’any 2013.

•

RODERIC, així mateix, tancà 2015 posicionat al rànking de RECOLECTA de
repositoris espanyols d’investigació en el número 6 per número de
continguts.

•

L’ estratègia de desenvolupament de continguts en 2015 s’ha centrat en les
àrees de Somni i Investigació. En la primera, amb la inclusió de nous
materials com els mapes i les publicacions periòdiques, i en la segona amb la
inclusió de noves revistes a través d’OJS i el buidatge de col·leccions
completes d’algunes revistes que no es publicaven en electrònic.
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•

L’equip de gestió de RODERIC ha assumit la gestió en Dialnet de les revistes
que s’editen a través d’OJS, alliberant d’aquest treball a les biblioteques
d’àrea.

•

Durant 2015, els administradors de RODERIC, junt al Servei d’Informàtica i
l’empresa ARVO Consultores, han treballat en l’actualització del sistema
DSpace a l’última versió disponible.

•

S’ha millorat els Perfils RODERIC per a proporcionar més informació de cada
autor. S’han integrat amb ORCID, de manera que la biografia i les obres no
dipositades en el repositori poden passar des d’ORCID a RODERIC
automàticament.

•

S’ha reduït el número de documents dipositats necessaris per a disposar de
perfil. S’ha passat de 20 a 10. Amb aquesta decisió s’intenta no perjudicar als
investigadors joves que no disposen encara de tantes publicacions. A finals
de 2015 el número de perfils creats ascendia a 148.

•

S’han creat perfils per a les revistes allotjades en RODERIC similars als perfils
d’autor. Ara s’ofereixen dades de producció, descàrregues, documents més
consultats i autors amb major producció.

•

Les visites a RODERIC creixeren un 142% amb respecte a l’any anterior. En
total, es van registrar 315.487 visites en 2015 segons Google Analytics.

•

La cooperació a nivell nacional es centrà en la participació en la Línia 3 del
Plan Estratégico de REBIUN i en el Grupo de Trabajo de Repositorios de
REBIUN. A nivell autonòmic es coordinà el grup de treball de Repositoris de
la Comunitat Valenciana.
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2.- INCREMENT DE CONTINGUTS
2.1.- CREIXEMENT TOTAL

2010
Cultura
Docència
Investigació
Institucional
Somni
Total

2011
4
567
1829
124
4117
6641

4
1175
2681
124
4459
8443

2012
63
1496
3458
146
4742
9905

2013
2015
Increment
154
459
305
1997
2729
732
7880 21745
13865
199
317
118
4865
5164
299
15095 30414
15319

S’ha continuat incrementant el número de documents emmagatzemats en el
repositori. Donat que en 2014 no vam elaborar Memòria, la comparació en el
creixement es realitza respecte de 2013, és a dir, dos anys. La situació de partida a 1
de Gener de 2014 era de: 1997 documents en Docència, 7880 en Investigació i 4865
en Somni. A dia 31 de Desembre de 2015, les dades són: 2729 documents en
Docència, el que suposa un increment de 732, 21745 en Investigació amb un
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increment de 13865 documents i 5164 en Somni amb un increment de 299. Destaca
el considerable increment en Investigació degut a l’augment del número de revises
editades por departaments de la Universitat de les que s’han buidat tots els seus
continguts i la explotació ja en tots els campus de la passarel·la entre GREC i
RODERIC.

2.2.- CREIXEMENT EN INVESTIGACIÓ
Durant 2015 s’ha abastat la xifra de 50 revistes distribuïdes en el repositori RODERIC.
Les àrees que compten amb més revistes són Ciències de les Arts i les Lletres (12
revistes) i Història (8 revistes). Entre elles cinc s’han llançat en els darrers dos anys:
Cuadernos Jurídicos, Laocoonte, Magnificat, Quaderns de Filosofia i Terra. En la
següent taula oferim la distribució de revistes per àrees temàtiques:
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Botànica
Flora Montiberica

1995-

Ciències Jurídiques
Actualidad jurídica iberoamericana

2014-

Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho

2009-

Cuadernos jurídicos

2015-

Revista Boliviana de Derecho

2008-

Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano

2007-

Ciències Médiques
Gaceta internacional de ciencias forenses

2011-

Journal of Clinical and Experimental Dentistry

2012-

Medicina oral, patología oral y cirugía bucal

2004-

Medicina oral, patología oral y cirugía bucal. Ed inglesa

2012-

Revista española de cirugía osteoarticular

1997-

Ciències Socials
Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo

1999-

Arxius de Ciències Socials

2007-

Mètode

2012-

Quaderns de ciències socials

2005-

Revista Española de Drogodependencias

2000-

TS nova : trabajo social y servicios sociales

2010-

Ciències de l’Educació
@tic. revista d'innovació educativa

2008-

Didáctica de las ciencias experimentales y sociales

1989-

Educación artística : revista de investigación : EARI

2011-

RELIEVE : revista electrónica de investigación y evaluación educativa

2012-
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Ciències de les Arts i Lletres
Ars longa : cuadernos de arte

1990-

Eu-topías : revista de interculturalidad, comunicación y estudios europeos

2011-

Extravío: revista electrónica de literatura comparada

2006-

Kamchatka : revista de análisis cultural

2013-

Laocoonte : revista de estética y teoría de las artes

2014-

Magnificat : cultura i literatura medievals

2014-

Memorabilia : boletín de literatura sapiencial

2013-

Quaderns de filologia. Estudis literaris

2004-

SCRIPTA. Revista de Literatura i Cultura Medieval i Moderna

2013-

Studia Philologica Valentina

2005-

Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic

2008-

Tycho

2013-

Caplletra : Revista Internacional de Filologia

1991-

Filosofia
Quaderns de Filosofia

2014-

Quaderns de Filosofia i Ciència

2003-2012

Geografia
Cuadernos de geografía

1964-

Terra : revista de desarrollo local

2015-

Història
SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia

1977-

Estudis: Revista de historia moderna

1972-

IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual

2009-

Revista d'historia medieval

1990-2002

SAGVNTVM Extra

2010-
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Saitabi

1940-

Ligarzas

1968-1976

Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia

1974-1975

Lingüística
Normas

2011-

Quaderns de filologia. Estudis lingüístics

2004-

MonTI : Monografías de Traducción e Interpretación

2009-

Psicologia
Anuari de psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia

2004-

Futura

2011-

S’ha continuat amb l’assignació de DOIs als articles de revistes en curs. Actualment
s’assignen DOIs a 16 revistes. Quinze d’elles allotjades en OJS i una (Anuari de
Psicologia) amb la que hem experimentat l’assignació d’identificadors en revistes
no allotjades en OJS. D’elles, vuit són noves: Caplletra : Revista Internacional de
Filologia, Eari, Magnificat, Quaderns de Filosofia, Normas, Quaderns de filologia. Estudis
lingüístics, Quaderns de filologia. Estudis literaris i Laocoonte.

S’ha començat la col·laboració amb el Servei de Publicacions de la Universitat per a
assignar DOIs a alguns llibres electrònics. Durant l’any 2015 s’han assignat quatre
DOIs a llibres publicats per PUV.
Una de les principals aportacions de documents al repositori procedeix de la
passarel·la GREC-RODERIC. Durant 2015 ja estan habilitats tots els investigadors per
a que puguen remetre documents des del seu perfil en GREC. La revisió i aprovació
o rebuig d’aquests documents es realitza des de cada biblioteca. El número total
de documents processats per cada biblioteca des de l’inici de la passarel·la es pot
veure en la següent taula:
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Biblioteca

Càrregues

Ciències

2662

Educació

343

Humanitats

1387

Psicologia

216

Salut

137

Socials

408

Total

5195

A partir de juny l’equip de RODERIC passà a gestionar les revistes OJS de la
Universitat en Dialnet, alliberant d’aquest treball a les biblioteques que ho feien fins
aleshores. Per a la qual cosa s’ha utilitzat Nexo. Nexo és una nova eina creada per la
Fundación Dialnet per a facilitar la tasca d’importar revistes. D’aquesta manera es
passa d’emprar un sistema de buidatge manual amb Urraca, a un sistema
semiautomàtic assistit. A més a més, Nexo facilita la detecció i correcció d’errors,
aconseguint així millorar la qualitat de les revistes.
En quant a la gestió de tesis, en la següent taula veiem les dipositades a RODERIC en
2015 en compliment de la normativa de doctorat:

Departament
Departament d'Algebra
Departament d'Anàlisi Matemàtica
Departament d'Anatomia i Embriologia Humana
Departament d'Astronomia i Astrofísica
Departament de Biologia Cel.lular i Parasitologia
Departament de Biologia Funcional i Antropologia Física
Departament de Biologia Vegetal
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Departament de Botànica
Departament de Cirurgia
Departament de Comercialització i Investigació de Mercats
Departament de Comptabilitat
Departament d'Economia Aplicada

# Tesis
2
1
2
2
10
3
2
41
3
35
7
4
2

Departament d'Economia Financera i Actuarial
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura

3
3

Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials

2
11

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Departament de Didàctica i Organització Escolar
Departament de Direcció d'Empreses. Juan Jose Renau Piqueras
Departament de Dret Administratiu i Processal
Departament de Dret Civil
Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Departament de Dret Financer i Història del Dret

4
9
15
6
9
5
11
1

Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"
Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"

3
6

Departament de Dret Penal
Departament d'Educació Física i Esportiva

7
7

Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Departament de Farmacologia

3
8

Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Clàssica
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Filologia Francesa i Italiana
Departament de Filosofia
Departament de Filosofia del Dret Moral i Politic
Departament de Finances Empresarials
Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme
Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Departament de Física de la Terra i Termodinàmica
Departament de Fisica Teòrica
Departament de Fisiologia
Departament de Fisioteràpia

4
5
5
15
2
10
21
2
2
12
6
2
4
1

Departament de Genètica
Departament de Geografia

6
4

Departament de Geologia
Departament de Història Contemporània

2
7

Departament de Història de la Ciència i Documentació
Departament de Història de l'Antiguitat i la Cultura Escrita

2
2

Departament de Història de l'Art
Departament de Història Medieval
Departament de Història Moderna
Departament de Matemàtica Aplicada
Departament de Medicina
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació,
Toxicologia i Medicina Legal
Departament de Mètodes D'investigació i Diagnòstic en Educació

13
4
3
1
29
4
6
12

Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament de Microbiologia i Ecologia
Departament d'Enginyeria Electrónica
Departament d'Enginyeria Química

2
12
4
3

Departament de Patologia
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

7
31

Departament de Personalitat, Avaluació i Tract. Psicologics
Departament de Prehistòria i Arqueologia

14
10

Departament de Psicobiologia
Departament de Psicologia Bàsica

10
9

Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Departament de Psicologia Social

17
5

Departament de Química Analítica
Departament de Química Física

12
1

Departament de Química Inorgànica
Departament de Quimica Orgànica
Departament de Sociologia i Antropologia Social
Departament d'Estadística i Investigació Operativa
Departament d'Estomatologia
Departament de Teoria de l'Educació
Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Departament de Zoología
Departament d'Infermeria
Departament d'Informàtica
Departament d'Òptica
Facultat de Ciències Biològiques
Facultat de Dret
Facultat de Farmàcia

2
6
10
4
7
1
11
5
2
6
4
14
2
2

Facultat de Filosofia i CC Educació
Facultat de Física

3
1

Facultat de Geografia i Història
Facultat de Magisteri

1
1

Facultat de Medicina i Odontologia
Facultat de Psicologia. Programes interdepartamentals

10
8

Facultat de Química
Facultat d'Infermeria i Podologia

7
2

Institut de Ciència Molecular
Institut de Drets Humans

1
1

Institut de Trànsit i Seguretat Viària
Institut d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans
Institut Interuniversitari d'Economia Internacional
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local

2
2
1
1
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Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativa
Institut Universitari d'Estudis de la Dona

2
5

Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència
Màster en Biodiversitat: Conservació i Evolució

1
2

Màster en Cooperació al Desenvolupament
Màster en Fisioteràpia dels Processos d'Envelliment: Estratègies Sociosanitàries

2
1

Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat
Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió

1
1

Total:

659

Tesis dipositades en els últims set anys. Des de 2007 a 2011 el dipòsit es realitzà a
través de TDX:

Any
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Tesis
659
410
353
179
86
104
129
152
134

Finalment, es va continuar durant 2015 amb el projecte Cèsar i la col·laboració amb
ProQuest. S’han remés a ProQuest per a la seua publicació 20 tesis. S’ha seguit
recollint mostres d’interés per a participar en la digitalització retrospectiva de tesis
impresses. En aquests moments hi ha 15 persones en llista d’espera.
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2.3.- CREIXEMENT EN SOMNI
S’ha continuat amb la digitalització dels manuscrits de la col·lecció Duc de Calàbria.
A finals de 2015, el número de manuscrits en aquesta col·lecció ascendia a 137. S’ha
sol·licitat i aprovat una ajuda al Ministeri de Cultura per a acabar la digitalització
d’aquests documents.

S’ha detectat un problema en la visualització de documents digitalitzats a partir de
microfilm, anteriors al començament del projecte Europeana. Per a aquests
documents s’utilitza un visualitzador basat en Java que es comercialitza per
Innovative. Aquesta aplicació ja no té suport per part de la empresa i necessita una
configuració particular per a ser utilitzada amb les últimes versions de Java. El
resultat és que la majoria dels documents de Somni que l’utilitzen no es poden
veure. Durant 2015 començà la migració al nou visualitzador. Es va portar a terme la
migració del segle XIX i progressivament s’anirà migrant la resta de segles. Sempre i
quant la qualitat de les imatges originals ho permeta.
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S’han afegit dues noves col·leccions a Somni:
1.- Mapes i Mapes de la Guerra Civil. En col·laboració amb la Cartoteca. La Cartoteca
de la UV ha digitalitzat 61 nous mapes a RODERIC, 36 de la col·lecció de mapes de la
Guerra Civil, 12 cartes nàutiques dels segles XIX-XX i 13 mapes pluviomètrics
mensuals dels anys 1915-1917, tots del territori valencià. Amb aquests mapes
continua la tasca de digitalitzar els mapes patrimonials de la Universitat conservats
a la Cartoteca per a contribuir a la difusió del ric patrimoni documental i bibliogràfic
de la Universitat de València. I prompte en seguiran més. Esperem que siguen útils
per a tot el món.
2.- Publicacions periòdiques. Un dels problemes que teníem a Somni era la
visualització de documents de tipus periòdic. El visualitzador solament permetia
veure documents tipus llibre. Aquesta limitació s’ha resolt durant l’any passat. S’ha
contractat el desenvolupament i actualització del visualitzador a una empresa
externa. A finals d’any s’han carregat las primeres revistes Boletín de la Unión
Sanitaria Valenciana.
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3.- TRÀFIC DE CONTINGUTS DE RODERIC EN LA WEB
3.1.- DADES D’ÚS EN 2015
Les visites a RODERIC creixeren un 142% respecte a l’any anterior. En total, es van
registrar 315.487 visites en 2015. Aquest fet es deu tant a l’augment considerable
del número de documents disponibles com a l’estar presents en Google Scholar,
principal referent de las visites al repositori.
Visites a la pàgina web de RODERIC durant 2015:
Al gràfic s’aprecia un descens en el número de visites durant el mes de Gener. Açò
es deu a que, durant el temps que durà l’actualització del sistema DSpace que s’ha
descrit adés, hi hagué problemes d’indització per Google Scholar. A partir de Febrer
s’hi observa una recuperació.
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Procèdencia de les visites a RODERIC:

Procedència per països:
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3.2.- INDEXACIÓ PER AGREGADORS I MOTORS DE CERCA
Presència en directoris: RODERIC és present en BuscaRepositorios, OpenDOAR i
ROAR.

Presència en agregadors i motors de cerca: estem a Google Scholar, Recolecta i
BASE. Durant 2015 es gestionà la inclusió a Isidore, un recolector francés. Isidore és
una plataforma creada en 2010 per a permetre l’accés als resultats d’investigació en
format electrònic en les àrees de Ciències Socials i Humanitats. Oberta a tots, es
recolza en els principis de les dades enllaçades i l’accés obert. Es diferencia d’altres
motors de cerca, entre altres coses, en que realitza una recol·lecció selectiva de
metadades, inditza també dades no estructurades com per exemple el text complet
dels documents, porta a terme una normalització i enriquiment de les metadades
recolzant-se en vocabularis reconeguts en la comunitat i utilitza una interfície
d’usuari molt potent. Actualment recull més de tres milions de documents
procedents de quasi tres mil proveïdors diferents.
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3.3.- ACUMULAT DE DOCUMENTS MÉS CONSULTATS:
Handle

Document

Accessos

10550/22319

Estrategias farmacológicas en el tratamiento de la adicción
por cocaína

7.900

10550/32626

El papel de los padres en el desarrollo y aprendizaje de los
niños con trastorno por déficit de ...

4.400

10550/30121

Aprendizaje cooperativo y mapas conceptuales

2.700

10550/2103

La satisfacción con la vida en la adolescencia y su relación
con la autoestima y el ajuste escolar

2.400

10550/15467

La dialéctica negativa en Adorno: aplicación a la teoría
social

2.400

10550/10248

Manual del juez: para uso de los jueces de instrucción y
municipales, gobernadores de provincia,...

2.000

10550/28031

A VIRGEN Y EL NIÑO CON LOS SANTOS "JUANITOS" DE
MARTIN GOMEZ EL VIEJO

2.000

10550/24582

La gestión de recursos humanos y el desempeño laboral

1.900

10550/41421

Educación Especial: de la integración escolar a la escuela
inclusiva

1.800

10550/19451

Práctica 7. Fisioterapia en la insuficiencia venosa de
miembros inferiores

1.700
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4.- MILLORES A LA PLATAFORMA
La principal millora portada a terme durant 2015 ha sigut l’actualització de la
plataforma DSpace en la que està basat RODERIC. RODERIC estava funcionant
sobre la versió 2 des del seu inici. Aquesta versió deixava d’estar suportada a partir
de 2015 pel que es cregué oportú migrar a la versió 4. El procés es va efectuar
durant Gener de 2015.
També durant 2015 s’habilità la plataforma de RODERIC per a mòbils. Aquesta versió
conté les funcionalitats bàsiques del repositori. Permet cercar, visualitzar i
descarregar documents. No obstant això, per a pujar documents o per accedir a la
informació sobre dipòsits i polítiques del repositori cal acudir a la versió completa.
En quant a desenvolupaments s’han modificat els perfils d’autors per a
proporcionar més informació i enllaçar-los amb altres perfils del mateix autor en
altres servidors. És de particular importància la integració amb ORCID. Ara el perfil
en RODERIC pot incloure, si existeix en ORCID, la biografia del autor, així com la
seua producció no dipositada.
S’han desenvolupat perfils similars als d’autor per a les revistes. Per a totes elles
s’ofereixen ara dadess sobre les consultes i els documents més descarregats, els
autors que més han publicat i un llistat de números publicats ordenat correctament.

5.- FORMACIÓ I DIFUSIÓ
5.1.- FORMACIÓ
En 2015, RODERIC ha participat en las tres edicions del curs de formació El Servei de
Biblioteques i Documentació. Gestió interna i atenció a l'usuari, dirigit al PAS del SBD
de la Universitat de València.
S’han realitzat 3 sessions de micro-formació al PAS de les biblioteques d’àrea per a
descriure les noves funcionalitats del repositori.
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5.2.- COL·LABORACIÓ EN PROJECTES
RODERIC col·labora en el grup de treball sobre repositoris de REBIUN. Durant 2015
dita col·laboració es va centrar en el desenvolupament d’un procediment per a la
implementació de la Guía para la evaluación de repositorios institucionales de
Investigación disponible a: http://www.recolecta.net/buscador/documentos.jsp
RODERIC continuà la col·laboració en el grup de repositorios d’universitats
públiques de la Comunitat Valenciana.

5.3.- DIFUSIÓ
Durant 2015 es va el·laborar el vídeo: ¿Cuánto sabes sobre el acceso abierto? En ell
es va respondre a algunes preguntes com ¿El acceso abierto es compatible con el
sistema de derechos de autor? ¿Si publico un artículo en acceso abierto me arriesgo
a ser plagiado? ¿Los artículos alojados en los repositorios han sido validados? ¿Las
revistas en acceso abierto tienen factor impacto? ¿El acceso abierto es gratuito?,
etc. La realització del mateix va estar a càrrec d’Adèle Martin, bibliotecària
francessa en pràctiques al SBD.

5.4.- ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS
ORCID-CASRAI Joint Conference 18 - 19 May 2015. Universitat de
Barcelona
V Seminario EC3. 11 y 12 de Junio de 2015. Granada
XIV Workshop REBIUN de Proyectos Digitales. VI Jornadas de OSRepositorios. Setmana Internacional de l’accés obert 2013:

• Desarrollo de perfiles de autores en DSpace para el repositorio institucional
de la Universitat de València. José Manuel Barrueco Cruz, José Angel
Navalón (Universitat de València)
22

• Los repositorios institucionales de las universidades públicas valencianas:
situación actual y retos para el futuro. Javier Gómez-Castaño (Universitat
d’Alacant), José Manuel Barrueco Cruz (Universitat de Valencia), María-Lidón
París-Folch (Universitat Jaume I de Castellón), Eduard Aguilar-Lorente
(Universidad Miguel Hernández de Elche), Francisco Jesús Martínez-Galindo
(Universitat Politècnica de València)

6.- EQUIP DE GESTIÓ DE RODERIC
L’administració del repositori institucional RODERIC està composta per:
Servei de Biblioteques i Documentació
José Manuel Barrueco
María José Verdejo (Març – Juliol)
Encarna Maria Durà (Octubre – Desembre)
Servei d’Informàtica
José Ángel Navalón
María Angeles Ferragut
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