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REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 2 

PUBLICACIONS 

Mínim 1 de nivell A i màxim 1 de nivell C 
 
Mancances quantitatives poden ser compensades amb aportacions de qualitat molt alta o excepcional on el 
sol·licitant sigui l’autor principal i responsable. Caldrà justificar amb indicadors i evidències de repercussió (més 
enllà de l’impacte). 

CONDICIONS 

Valoració 
Apartat Experiència investigadora = 60% del total 

- Publicacions 50% 
 

Elements bàsics de valoració (particularment en llibres i articles): rigor, objectivitat i exigència dels processos de 
selecció. Per tant, un indicador bàsic de qualitat és que les publicacions hagin estat sotmeses a processos 
d’avaluació peer review.. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

 
Revistes amb peer review  i de forma rellevant: 

▪ Posicionades en classificacions com Journal Citation Reports o en altres rànquings de revistes 
internacionals d’abast i qualitat similars. 

▪ Indexades en Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index o en bases de dades 
selectives d’abast i qualitat similars. 

 
Es valora 

▪ Citacions rebudes traçables en fonts transparents i reconegudes. 
▪ Nombre de coautors. 
▪ Informes valoratius sobre l’activitat de recerca quan el contingut d’aquests informes tingui valor afegit, 

tenint en compte prestigi i independència de qui els emet. 
 

Nivells de valoració 
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 Tots els camps del coneixement Dret 
A JCR Q1, JCR Q2; Scopus Q1 (SJR) CARHUS Plus+ A 
B JCR Q3; Scopus Q2 (SJR) CARHUS Plus+ B 
C JCR Q4; Scopus Q3 (SJR) CARHUS Plus+ C 

 
Preval la valoració de l’article sobre la valoració de la revista on s’ha publicat.  
 
Preval el Journal Impact Factor (JIF) de l’any de publicació de l’article i, si s’ha publicat el mateix any, el valor 
més proper a la data de tancament de la convocatòria. 
 
Ajustament de nivells 

▪ Nombre de citacions (ex. Google Scholar) 
▪ Nombre d’autors i ordre en la signatura  
▪ Inclusió de revistes en altres índexs de referència, repertoris o llistes especialitzades 

ECONOMIA I EMPRESA  
 
Per valorar la inclusió de revistes en altres índexs de referència, repertoris o llistes especialitzades de revistes, 
es poden considerar altres classificacions i repertoris de revistes de qualitat sistemàtics i comprensius, sent 
d’especial menció:   
 

▪ Catégorisation des revues en Économie et en Gestion, del Comité National de la Recherche Scientifique 
(CNRS, França). 

▪ VHB-Jourqual3, elaborat pel Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB, Alemanya) 
▪ Academic Journal Guide, elaborada per l’Association of Business Schools (ABS, Regne Unit). 

DRET 
 
Es considera la darrera edició de CARHUS Plus. 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

 
Nivells de valoració  
A, B o C tenint en compte: 

▪ Qualitat editorial  
▪ Citacions rebudes 
▪ Nombre d’autors 
▪ Ressenyes publicades 

 



  

Es valora també 
▪ Criteri expert dels avaluadors. 
▪ Informació continguda en llistes i repertoris com Scholarly Publishers Indicators, SENSE, o altres de 

reconegut prestigi internacional. 

PATENTS -- 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES 

Es valora 
▪ Freqüència de participacions actives en congressos acadèmics en els anys recents. 
▪ Abast i rellevància internacional de cada congrés. 

 
Per a tot el conjunt de l’experiència investigadora: 
La valoració es pot complementar amb informes valoratius sobre l’activitat de recerca quan el contingut 
d’aquests informes aporti valor afegit, tenint en compte prestigi i independència de qui els emet. 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/aqu/professor-lector-professor-ajudant-doctor-/ciencies-socials-
1345809456750.html  
 

 

 

www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 

https://www.uab.cat/web/acreditacions/aqu/professor-lector-professor-ajudant-doctor-/ciencies-socials-1345809456750.html
https://www.uab.cat/web/acreditacions/aqu/professor-lector-professor-ajudant-doctor-/ciencies-socials-1345809456750.html
https://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio

