Condicions d’ús de la Biblioteca Digital de la Universitat Politècnica
de Catalunya
Els recursos subscrits pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius es troben
subjectes a les clàusules d’ús que marquen les llicències del proveïdor o editor de cada
producte contractat. En tots els casos, els permisos contemplen només usos privats
sense ànim de lucre, i amb finalitats d'estudi, de docència o de recerca dels usuaris
autoritzats.
Els usuaris i les seves tipologies
L’accés a la Biblioteca Digital només és permès als membres de la comunitat
universitària i amb vinculació activa. Aquest accés és personal i intransferible.
A efectes d’accés de ple dret a la biblioteca digital, es consideren estudiants UPC els
que estan matriculats en els següents estudis:
1. Grau i cicles UPC
2. Grau interuniversitari coordinat per la UPC
3. Grau interuniversitari no coordinat per la UPC, sempre que els estudiants
estiguin matriculats en el sistema de gestió acadèmica de la UPC
4. Màster oficial UPC
5. Màster oficial interuniversitari coordinat per la UPC
6. Màster oficial interuniversitari no coordinat per la UPC, sempre que els
estudiants estiguin matriculats en el sistema de gestió acadèmica de la UPC
7. Doctorat UPC
8. Doctorat interuniversitari coordinat per la UPC
9. Doctorat interuniversitari no coordinat per la UPC, sempre que els
estudiants estiguin matriculats en el sistema de gestió acadèmica de la UPC
10. Mobilitat nacional/internacional
I per tant, compleixen els requisits per a accedir a la biblioteca digital
A efectes d’accés de ple dret a la biblioteca digital, es considera personal docent i
investigador de la UPC:
1. Professor UPC en actiu: catedràtic, titular, agregat, ajudant, associat,
col·laborador permanent, lector
2. PDI Investigador en actiu: sènior, postdoctoral i predoctoral
3. Professor convidat UPC
4. Professor emèrit UPC
5. Personal vinculat
I per tant, compleixen els requisits per a accedir a la biblioteca digital

A efectes d’accés de ple dret a la biblioteca digital, es considera PAS de la UPC:
1. PAS UPC en actiu
2. Personal de suport a la recerca UPC en actiu: auxiliar de recerca, tècnic de
recerca
I per tant, compleixen els requisits per a accedir a la biblioteca digital

Les persones que no són membres de la comunitat UPC poden consultar els recursos
de la biblioteca digital de forma puntual i des de les instal·lacions de la UPC.
Per qualsevol dubte o incidència, contacteu amb info.biblioteques@upc.edu.
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