
  

AQU. Acreditacions. Lector – CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT 
 
Síntesi dels CRITERIS https://www.aqu.cat/doc/Professorat/Lector/Criteris-en-l-emissio-dels-informes-per-a-professorat-
lector.-2a-convocatoria-2021 (3/2021) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 5 

PUBLICACIONS 

Del conjunt de publicacions dels darrers 10 anys, per a l’avaluació es consideren les 5 millors segons els llistats 
JCR. 
 
Qualitat preval sobre quantitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i internacionalment acceptats, 
sempre que el sol·licitant sigui primer autor, darrer autor o autor de correspondència. 

CONDICIONS 

Valoració 
Apartat Experiència investigadora = 65% (fins a 65 punts) 

- Articles científics fins a 54 punts  
- Altres publicacions i congressos fins a 3 punts 

 
Una valoració baixa en l’apartat de publicacions no pot ser compensada per la valoració positiva dels altres 
apartats, per tal d’obtenir un informe favorable. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Revistes amb peer review i indexades a Science Citation Index Expanded. 
 
Es valora 

▪ Posicionament de la revista als quartils segons el valor del Journal Impact Factor (JIF) de les categories 
temàtiques del Journal Citation Reports. Si apareix llistada en més d’una categoria, es considera sempre 
la situació relativa de la revista en la categoria més favorable per al sol·licitant.  

o Es consideren per a l’avaluació les 5 millors del total de publicacions dels darrers 10 anys 
presentades, segons els llistats JCR, que es divideixen en 4 quartils per a cada subàmbit científic.  

o Preval Q1 . 
o No es valora Q4 excepte en àrees singulars (Infermeria i Fisioteràpia). 

▪ Posicionament de l’autor/a: valoració més alta quan apareix en primer lloc o com a darrer autor/a, 
sempre que aquest últim cas sigui conseqüència de la direcció del treball per part de la persona 
sol·licitant. 
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▪ Que una part del articles s’hagi publicat en els darrers 3 anys. 
 

ÀREES DE CONEIXEMENT SINGULARS: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 
Considerades com a tals per la Comissió, ja sigui pel seu caràcter explícitament emergent o multidisciplinari. 
 
Pel que fa al posicionament de la revista, es tindrà en compte la classificació en quartils generats ad hoc amb 
dades del Journal Citation Reports a partir de la selecció de títols que la Comissió consideri representatius de 
l’àrea de coneixement concreta. 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Es valora  
▪ Qualitat editorial segons prestigi internacional, tenint en compte exigència i rigor científic en els 

processos de selecció dels treballs publicats. 
▪ Nombre d’autors i tipus d’aportació, ja sigui en el conjunt de l’obra, en un o diversos capítols, o bé en 

l’edició d’una obra col·lectiva. 
▪ Trajectòria dels darrers anys, encara que sense establir un límit fix de temps. 

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA, 
PATENTS, MODELS D’UTILITAT I 

ALTRES RESULTATS 

La manca d’aquest tipus d’activitats no incideix negativament en la valoració global del sol·licitant.  
Es valora positivament l’existència d’activitats de transferència de tecnologia, d’acord amb la seva originalitat i el 
grau d’explotació dels resultats. 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES 

Contribucions a congressos només es consideren com a mèrit addicional. 
 
Es valoren 

▪ Abast i rellevància internacional del congrés 
▪ Comunicacions orals i ponències invitades 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/aqu/professor-lector-professor-ajudant-doctor-/ciencies-
mediques-i-de-la-salut-1345809456835.html  
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