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REQUERIMENTS MÍNIMS 
NOMBRE D’APORTACIONS 5 

PUBLICACIONS 

SOCIOLOGIA, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L’ADMINISTRACIÓ, I DE 
COMUNICACIÓ 
 
2 articles JCR o posicions rellevants SJR o 2 de qualitat 
científica similar. 

PSICOLOGIA 
 
4 articles en revistes JCR i 3 d'ells Q1 o Q2 de la 
seva categoria. 

BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
 
4 articles JCR o posicions rellevants SJR i 3 d'ells Q1 o Q2. 

ESTUDIS DE GÈNERE 
 
4 articles JCR i 3 d'ells Q1 o Q2 de la seva 
categoria. 

ANTROPOLOGIA SOCIAL, TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS I 
HISTÒRIA DEL PENSAMENT I DELS MOVIMENTS SOCIALS 
 
2 articles JCR o posicions rellevants SJR o 2 de qualitat 
científica similar. 

ALTRES ÀREES 
 
4 articles JCR i 3 d'ells Q1 o Q2 de la seva 
categoria. 

CONDICIONS 

Número d'autors 
Haurà d'estar justificat pel tema, la complexitat i la seva extensió. Un nombre desproporcionat d'autors pot reduir la 
qualificació assignada a una aportació. En tot cas, el sol·licitant ha de justificar la seva contribució a cadascuna de 
les aportacions en coautoria. 
 
Es valora desfavorablement 
Reiterada publicació en revistes o editorials del mateix organisme on el sol·licitant fa la seva recerca, aportacions 
duplicades o reiteratives (sense innovació), que més d’una contribució formi part d’un mateix llibre o número de 
revista. 
 
No es consideren 
a) Llibres de text o manuals. 
b) Obres de divulgació. 
c) Enciclopèdies (entrades o edició). 
d) Actes de congressos, ja siguin publicades en llibre o en revistes com proceedings. 
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e) Ressenyes i recensions. 
f) Notes editorials, les simples traduccions, presentacions o pròlegs que no siguin estudi crític d'una obra, així com 
les edicions de textos clàssics que no tinguin clara rellevància i incloguin estudis preliminars i notes fruit d'una 
investigació personal i suposin una aportació apreciable al seu camp temàtic. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

a) Revistes de reconeguda vàlua: JCR Social Sciences Edition i Science Edition. 
 
b) Revistes situades en posicions rellevants dels llistats del SJR, sense que necessàriament es valorin per igual. 
 
c) Inclusió en bases de dades especialitzades; es podrà valorar però mai d’igual manera (per exemple, el rànquing 
de revistes científiques amb segells de qualitat FECYT). 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Es valoraran especialment editorials de reconegut prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació 
d'originals (segons Scholarly Publishers Indicators): Q1 editorials espanyoles o Q1 i Q2 estrangeres. 
 
Es tindran en compte també: 

▪ Nombre i caràcter de les cites rebudes 
▪ Ressenyes i crítiques en revistes especialitzades 
▪ Col·lecció 
▪ Traducció a altres llengües 

PATENTS Les sol·licituds que presentin patents, previ informe del comitè, es traslladaran al Camp 6. 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES -- 

 

Font: https://www.uab.cat/web/trams-de-recerca/trams-cneai/ciencies-socials-politiques-del-comportament-i-d-
8217-estudis-de-genere-1345810304382.html 

 

www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 

https://www.uab.cat/web/trams-de-recerca/trams-cneai/ciencies-socials-politiques-del-comportament-i-d-8217-estudis-de-genere-1345810304382.html
https://www.uab.cat/web/trams-de-recerca/trams-cneai/ciencies-socials-politiques-del-comportament-i-d-8217-estudis-de-genere-1345810304382.html
https://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio

