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CIÈNCIES SOCIALS 
 
Síntesi dels CRITERIS https://www.aqu.cat/doc/doc_21388847_1.pdf (02/2019) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 10 

PUBLICACIONS 

6 de tipus A  
 
Qualitat preval sobre quantitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i acceptats internacionalment,  
sempre que el sol·licitant en sigui primer autor, darrer autor o amb lideratge explícit compartit. Aportacions 
d’excepcional qualitat poden compensar la quantitat indicada. 

CONDICIONS 

Valoració 
Apartat Publicacions de recerca 

▪ 10 aportacions = Suficient 
▪ Nombre inferior d’aportacions = Insuficient 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Nivells de valoració 
S’estableix una classificació de les aportacions en 3 nivells de qualitat que es corresponen amb determinats 
quartils, si disposen de Journal Impact Factor (JIF) o d’altres sistemes d’indexació de l’impacte científic anàlegs. 
Preval la valoració de l’article sobre la valoració de la revista on s’ha publicat.   
 
 Tots els camps del coneixement Dret 
A) JCR Q1, JCR Q2; Scopus Q1 (SJR) CARHUS A 
B) JCR Q3; Scopus Q2 (SJR) CARHUS B 
C) JCR Q4; Scopus Q3 (SJR) CARHUS C 

 
*Preval el JIF d’any de publicació de l’article i, si s’ha publicat el mateix any, el valor més proper a la data de 
presentació de sol·licitud. 
 
Ajustament dels nivells 

▪ Aportació de la persona sol·licitant, més enllà de la ubicació de la revista en un quartil determinat. 
▪ Nombre de citacions (p.e. Google Scholar). 
▪ Nombre d’autors i ordre en la signatura.  
▪ Inclusió de la revista en altres índexs de referència, repertoris o llistes especialitzades de revistes. 

https://www.aqu.cat/doc/doc_21388847_1.pdf


  

 

Si la qualitat de la producció científica és d’especial interès i rellevància (per exemple, majoria d’aportacions en 
posicions rellevants al SCIE o de tipus A) es pot valorar en Altres mèrits de recerca. 

ECONOMIA I EMPRESA 
 
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, CNRS (França). 
▪ Academic Journal Guide, ABS (Regne Unit). 
▪ VHB-Jourqual, VHB (Alemanya). 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Valoració en nivells A, B o C en funció de: 
▪ Qualitat de l’editorial.  
▪ Citacions rebudes. 
▪ Nombre d’autors. 
▪ Ressenyes. 

 
També es valora: 

▪ Criteri expert de l’equip avaluador. 
▪ Informació continguda en llistes i repertoris com Scholarly Publishers Indicators, SENSE o altres de 

reconegut prestigi internacional. 

PATENTS 
Si de la participació en projectes de recerca es deriven patents d’explotació es pot valorar en Altres mèrits de 
recerca. 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES Conferències invitades en congressos o universitats es poden valorar en Altres mèrits de recerca. 

 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/aqu/professor-contractat-no-permanent-pla-serra-
hunter/ciencies-socials-1345810346423.html   
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