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NOMBRE D’APORTACIONS

REQUERIMENTS MÍNIMS
5 (en cas excepcional, 3*)
5 articles Q1 JCR Science Edition
o bé
5 articles Q2 JCR Science Edition (l’autor ha de tenir un paper rellevant almenys en 3 d’elles)

PUBLICACIONS

o bé
Altres combinacions on: màxim 2 articles Q3 i màxim 1 article/capítol de llibre Q4 + resta articles mínim Q2 + l’autor
ocupi un lloc rellevant a les 5 aportacions
o bé
* 3 articles Decil 1 en una àrea de Biologia Cel·lular i Molecular i l’autor té un paper rellevant a les 3

CONDICIONS

Número d'autors
No serà avaluable però sí s'haurà de justificar pel tema, complexitat i extensió.
CRITERIS DE QUALITAT
Revistes en posicions rellevants a la llista corresponent a la seva categoria científica al JCR Science Ed.

ARTICLES DE REVISTA

El JCR de referència per a l'avaluació serà el de l'any de publicació de l'article. Per als articles publicats en l'any de
la convocatòria serà el darrer JCR publicat.
Els articles hauran d’estar publicats en revistes que pertanyin a les categories científiques del camp de la Biologia
Cel·lular i Molecular i de l’àmbit de les Biociències moleculars en general.
No s'acceptarà més d'una aportació d'aquest tipus i es valorarà com un article Q4.

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES

Es tindrà en compte:
▪ Prestigi internacional de l'editorial
▪ Editors

▪
▪

Col·lecció
Ressenyes a revistes científiques especialitzades

Es valorarà:
▪ Patents en explotació (mitjançant contracte de compravenda o de llicència)
▪ Patents concedides sense explotació (concessió amb un examen previ tipus B2)
PATENTS

Consideracions:
▪ Patent explotació internacional/europea = 1 publicació nivell alt
▪ Patent explotació nacional = 1 publicació nivell alt/mitjà
▪ 1 patent + 1 article vinculat a la patent no es valorarà com 2 aportacions diferents
Les sol·licituds que presentin patents, previ informe del comitè, podran ser valorades pel Camp 6.

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES

--
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