COM COMENÇAR A UTILITZAR L’EIN@
L’Ein@ (Entorn d’Introducció Normalitzat d’Activitats de Recerca) és l’aplicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona que serveix per a introduir i gestionar les dades
de recerca del currículum dels investigadors de la universitat. A continuació us
apuntem unes indicacions per a començar a utilitzar aquesta aplicació

1. Accés
2. Primers passos i ajut
3. Equivalència d’entrades del Currículum amb l’Ein@
4. Suport
5. Projectes de futur

ACCÉS A L’EINA@
Per accedir a l’Ein@ ho farem a través de la Intranet del Personal Docent i
Investigador.
-Ens connectem a http://www.uab.cat
-A la plana web hi veurem l’entrada Professorat
-A la següent plana, al marc dret hi veurem l’opció Accés Intranet
-Aquesta opció ens portarà a una pàgina on hem de posar nom d’usuari i
contrasenya.
-Un cop dins veurem una altra vegada al marc dret l’opció Actualització
del currículum: l’Ein@ Com que ja ens hem identificat a través de la
intranet l’aplicació ens reconeixerà com a usuaris autoritzats.
-Si malgrat tot algú no troba el link a Actualització del currículum:
l’Ein@ o no li funciona l’accés, si us plau, poseu-vos en contacte amb els
administradors de l’aplicació a través de l’adreça de correu electrònic
ap.eina@uab.cat o a través del telèfon de contacte 93 581 42 16

PRIMERS PASSOS I AJUTS

Barra de Menú de treball
Usuari: En aquesta opció hi trobarem les nostres Dades Personals
Afegeix: Entrar nova informació
Mira/Modifica: Activitats ja introduïdes. Podrem modificar i/o esborrar
totes les activitats, excepte aquelles relatives a Projectes i Convenis
gestionats per l’Àrea.
Currículum: Extracció diferents formats de currículum

Barra de Menú d’Ajut i de Context
Cerca : Cerca d’Activitats ja introduïdes a l’Ein@
Ajuda: Programa d’ajuda de l’Ein@. Podem consultar com funciona i quines
són les activitats que conté.
Sortir: Desconnexió de l’aplicació.
Recomanacions
-És recomanable fer un cop d’ull al programa d’ajuda. Podem veure com
s’entren les diferents activitats, com es fa una cerca o com s’extreu un
currículum.
-Així mateix també fora bo anar a l’opció Mira/Modifica abans de començar
a introduir noves activitats i veure què hi tenim ja introduït.
-Finalment també és recomanable veure el Quadre d’Equivalències
Currículum-Eina que adjuntem a continuació.

EQUIVALÈNCIA D’ENTRADES DEL CURRICULUM AMB L’EIN@
En els següents quadres s’hi especifica quins manteniments de l’aplicació
Ein@ serveixen per a omplir els diferents apartats dels currículums MEC i
FIS.

CURRICULUM VITAE
NORMALIZADO MEC

EIN@

Datos Personales

•
•
•
•

Dades Personals/Dades Personals
Dades Personals/Adscripció
Dades Personals/Contractes
Dades Personals/Codis Unesco

Líneas de Investigación

•

Dades Personals/Paraules Clau

Formación Académica
Actividades de Carácter Científico
Profesional
Idiomas
Participación en Proyectos de I+D
financiados
en convocatorias públicas

•

Dades Personals/Formació Acadèmica

•

Dades Personals/Activitats Anteriors

•

Dades Personals/Idiomes

•

Ajuts pel finançament de la recerca

•
•
•

Publicacions/Articles
Publicacions/Revisions d'Articles
Publicacions/Reports de Recerca i de
treball
Publicacions/Llibres
Publicacions/Capítols de llibre
Publicacions/Working Papers

Publicaciones o documentos
científco-técnicos

•
•
•

Participación en Contratos de I+D de
•
especial relevancia
con Empresas y/o Administraciones

Convenis

•

Patents (pendent, tot i que les patents
gestionades per l’Àrea ja consten a la
BBDD)

Estancias en centros extranjeros

•

Estades de Recerca

Contribuciones a Congressos

•

Congressos, Simposis i Jornades

Tesis Doctorales dirigidas

•

Tesis i treballs de recerca

Participación en comités i
representaciones internacionales
Experiencia en organización
de actividades de I+D

•

Col·laboracions/Participacions en
comités i representacions internacionals

•

Participacions en comitès i
representacions internacionals

Patentes y Modelos de utilidad

CURRICULUM DEL FIS

CURRICULUM VITAE FIS

EIN@

Datos Personales

Dades Personals/Dades Personals

Formación Académica

Dades Personals/Formació
Acadèmica

Situación Profesional Actual y Fecha de
Dades Personals/Contractes
Inicio
Situación Profesional Actual y Fecha de
Dades Personals
Inicio (Centro/Facultad/Escuela/Instituto)
Actividades de Caràcter Científico
Dades Personals/Activitats Anteriors
Profesional
Selección de Publicaciones (últimios seis
Publicacions/Llibres
años)
Publicacions/Articles
Publicacions/Capítols de llibre
Publicacions/Revisions d'Articles
Publicacions/Reports de Recerca i de
treball
Publicacions/Working Papers

Participación en Proyectos de I+D
financiados
en convocatorias públicas

Ajuts pel finançament de la recerca
Convenis

Patentes y Modelos de utilidad

Patents

TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE CVN I EIN@
Identificació CVN

DADES PERSONALS/DADES PERSONALS

Situació professional actual

DADES PERSONALS:

DADES PERSONALS
ADSCRIPCIÓ
CONTRACTES
CODIS UNESCO

Situacions professionals anteriors

DADES PERSONALS:

ACTIVITATS ANTERIORS

Titulació universitària

DADES PERSONALS:

FORMACIÓ ACADÈMICA

Coneixement d’idiomes

DADES PERSONALS:

IDIOMES

Formació acadèmica rebuda

Experiència Docent: Direcció tesis

Experiència Científica i
tecnològica:

TESIS I TREBALLS DE RECERCA

Projec. I+D+i competitius

AJUTS PEL FINANÇAMENT A LA RECERCA

Projec. I+D+i no competitius

CONVENIS

Producció
Científica
Activitats Científiques
i
Gestió I+D+I
Tècniques Generals

Publicació Científica
Treballs en congressos
Treballs en jornades

PUBLICACIONS (Articles, revisions, ressenyes, llibres, capítols llibres)
CONGRES, SIMP. I JORN tipus d’acte = congres o jornada/PARTICIPACIÓ
CONGRES, SIMP. I JORN tipus d’acte ≠congres o jornada/PARTICIPACIÓ

Comitès científics
Experiència organització
Experiència en gestió

PARTICIPACIONS EN COMITÈS REPRESENTACIONS INTERNACI.
CONGRESSOS, SIMPOSIS I JORNADES /PERTINENCES A COMITÈS
EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ D’I+D, PROGRAMES, PLANS I ACCIONS

Resum d’altres mèrits

ALTRES/Mèrits

Estades en centres I+D+i

ESTADES DE RECERCA

Altres Mèrits

SUPORT
Per qualsevol consulta podeu trucar als telèfons (93 581) 3437, 3281 o
4216 de 9 a 17 hores o bé enviar un email a ap.eina@uab.cat

PROJECTES DE FUTUR
L’Ein@ és una aplicació concebuda per a convertir-se en un gestor integral
del CV dels investigadors de la UAB. Per aquest motiu, tot i que actualment
estem intentant consolidar aquesta primera versió, estem treballant en:
-Afegir les activitats que ja consten al Currículum Vitae Normalizado (CVN) i
no es recullen actualment en aquesta versió
-Afegir nous continguts als manteniments actuals
-Fer càrregues de la informació que ja li consta a l’administració (titulacions,
tesis, etc)
-Fer càrregues de continguts existents en repositoris bibliogràfics
-Etc.
Qualsevol suggeriment o comentari seran ben rebut i es tindrà en compte
en els diferents processos evolutius de l’aplicació.

