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Síntesi dels PRINCIPIS I ORIENTACIONS http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf (v3, 
15/05/2007) 
 

EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA – PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES 
REQUERIMENTS MÍNIMS 

PUBLICACIONS 

4 articles en revistes recollides a SCI; 1 es pot substituir per una patent internacional.  
Es poden considerar menys si són publicacions d’elevada qualitat en l’àrea (exemple: 1r Tercil SCI). 

ÀREES DEL CONEIXEMENT AMB ELEMENTS DE CREACIÓ ARTÍSTICA (ARQUITECTURA, URBANISME...) 
 
3 aportacions de qualitat contrastable: poden ser projectes arquitectònics o urbanístics, articles 
publicats a revistes de difusió internacional i reconegut prestigi, patents internacionals en explotació o 
llibres de difusió i referència internacional. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

 
Màxim 35/100 punts 
 
Es valoren també 
Articles publicats en revistes recollides en bases de dades internacionals d’enginyeria o en índexs 
internacionals de publicacions d’arquitectura. 
 
Recursos 
Journal Citation Reports del Science Citation Index (SCI), bases de dades internacionals d’enginyeria 
(per exemple: TRIS Electronic Bibliography data, International Development Abstracts, International 
Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and 
Technology Index) i índexs internacionals de publicacions d'arquitectura (per exemple Arts and 
Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals). 
 
Factors 
Índex d'impacte, lloc que ocupa la revista en el conjunt del seu àmbit, número d'autors i posició que 
ocupa entre ells el sol·licitant. 
 

http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf


 

  

Creació artística 
A les àrees de coneixement amb elements de creació artística, aquests criteris són substituïts per 
indicadors del reconeixement professional i públic de l'esmentada obra artística (vegeu apartat més 
avall: Projectes arquitectònics o urbanístics i exposicions). 
 
Congressos 
Es poden valorar en aquest apartat treballs inclosos a les actes de congressos internacionals de 
prestigi, en àmbits científics on aquests congressos siguin mitjans de difusió comparables al de les 
revistes de JCR de màxim prestigi. 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Màxim 3/100 punts 
 
Criteris 
Número de cites, prestigi editorial, editors, col·lecció, ressenyes a revistes científiques especialitzades, 
extensió i traduccions a altres llengües. Es valoraran preferentment llibres que tinguin ISBN, que es 
publiquin a editorials especialitzades de reconegut prestigi on es pugui garantir un rigorós procés de 
selecció i avaluació dels originals. 

CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS 

Màxim 9/100 punts 
 
Només es tenen en consideració congressos i conferències amb procediments selectius en l’admissió 
de ponències i treballs, ja siguin convocatòries generals o reunions especialitzades. Es valora: 
 

▪ Caràcter internacional i nacional. 
▪ Tipus de participació: ponència convidada, ponència, comunicacions orals o pòsters, participació 

en l’organització o en el comitè científic. 
▪ Altres aspectes significatius dins l’àrea temàtica. 

PROJECTES ARQUITECTÒNICS O URBANÍSTICS 
I EXPOSICIONS 

Àrees del coneixement amb elements de creació artística (arquitectura, urbanisme...)  
 
Projectes. Es tindrà en compte:  

• Caràcter innovador, constatat pels premis i distincions rebudes. 
• Impacte en la literatura especialitzada nacional i internacional. 
• Ser mostrats en exposicions amb catàleg. 

 
Exposicions. Es tindrà en compte:  



 

  

• Participació rellevant en exposicions de prestigi, de caràcter monogràfic dedicades a un sol 
autor. 

• Comissariat d'exposicions, sempre que es publiqui un catàleg amb repercussió als mitjans 
especialitzats nacionals i internacionals. 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/pep/professor-ajudant-doctor/ensenyaments-tecnics-

1345809455563.html  
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