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EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA – PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES 
REQUERIMENTS MÍNIMS 

PUBLICACIONS 5 articles de revista. Es poden considerar menys si són publicacions d’elevada qualitat en l’àrea. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Màxim 26/100 punts 
 
Recursos 
Journal Citation Reports del Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts and Humanities 
Citation Index (AHCI), Philosopher’s Index, Répertoire Bibliographique de Louvain o similars. 
 
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. 
 
Almenys 5 publicacions 
FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences, Arts and Humanities Citation Index, Social Science 
Citation Index, Bibliography of the History of Arts (RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, 
Index Islamicus, RILMS Abstracts of Music Literature, Philosopher’s Index, Répertoire Bibliographique, International 
Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie Linguistique/Linguistic 
Bibliography (BL), Library and Information Science Abstracts, DICE. 
 
Revistes no incloses en les bases de dades anteriors 
En aquest cas es consideren com indicis de qualitat: 
Existència d'avaluació externa per experts; disposar d'un comitè científic internacional; publicació d'un percentatge 
elevat d'articles els autors dels quals no mantinguin vinculació directa amb la revista a través del consell de 
redacció o de la institució editora; periodicitat i antiguitat superior a 3 anys; inclusió exclusiva de treballs de 
recerca; aparèixer ressenyada als repertoris i butlletins bibliogràfics més vinculats a la seva especialitat; 
publicació de treballs en més d'una llengua. 
 
Autoria col·lectiva 
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Només es consideren si queda suficientment acreditada la conveniència de la col·laboració entre investigadors i 
resulta clar el grau de participació del sol·licitant. 
 
Congressos 
Es poden valorar en aquest apartat treballs corresponents a congressos organitzats per associacions 
internacionals o nacionals, de periodicitat fixa i seu variable, que publiquin regularment com a actes les 
contribucions seleccionades mitjançant avaluació externa, de forma completa. 
 
Creació artística 
A les àrees de coneixement caracteritzades per una activitat que inclou elements de creació artística, aquests 
criteris són substituïts per indicadors del reconeixement professional i públic de l'esmentada obra artística. Així, la 
seva producció es valora pel seu caràcter innovador constatat pels premis i distincions rebudes, pel seu impacte en 
la crítica especialitzada nacional i internacional o per haver estat mostrada en exposicions amb catàleg. Igualment, 
es valora la participació rellevant en exposicions de prestigi, de caràcter monogràfic dedicades a un sol autor. 
També es considera la participació com a comissari d'exposicions, sempre que es publiqui un catàleg amb 
repercussió en els mitjans especialitzats nacionals i internacionals. 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Màxim 16/100 punts 
 
Criteris  
Número de cites, prestigi de l'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. 
 
Han de reflectir clarament que són fruit de la recerca o de la reflexió ben documentada. Les traduccions i edicions 
acompanyades d’aportacions pròpies rellevants en forma d’estudis preliminars i anotacions, i publicades en 
col·leccions especialitzades, podran ser valorades com a monografies a judici del Comitè. 
 
Revisions i traduccions 
Revisions de textos per a la seva publicació i traduccions d’obres contemporànies seran valorades a l’apartat Otros 
méritos de investigación. No obstant, si van precedides d’estudis preliminars i acompanyades d’anotacions fruit 
d’una recerca personal, poden rebre una valoració equivalent a la de “capítol de llibre”. 
 
No es valoren  
Edicions impreses o electròniques de tesis doctorals, llevat quan hagin experimentat una profunda revisió i 
remodelació amb posterioritat a la seva defensa pública. 
 



 

  

Filologia 
Es valoren edicions crítiques acompanyades de l’aparell de variants textuals, de la pertinent anàlisi codicològica i 
d’un estudi raonat de la fixació del text, con les notes al mateix. 

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. 
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