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EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA – PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES 
REQUERIMENTS MÍNIMS 

PUBLICACIONS 

CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ, CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ I 
PERIODISME, SOCIOLOGIA, CIÈNCIES POLÍTIQUES I CIÈNCIES DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
1 article en revistes recollides als recursos de Ciències Socials + 2 en revistes no indexades que 
compleixin els requisits esmentats. 

CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT  
 
2 articles en revistes recollides al SSCI, SCI o al catàleg Latindex. Es poden considerar menys si són 

d’elevada qualitat en l’àrea: per ex. revistes Tercil 1 de l’especialitat a SCI o SSCI. 

CIÈNCIES JURÍDIQUES 
 
2 articles en revistes que compleixin els requisits especificats + 2 treballs en un altre tipus de revistes 
acreditades. Es poden considerar menys si són d’elevada qualitat en l’àrea. 

CRITERIS DE QUALITAT 
 
 
 
 

ARTICLES DE REVISTA 
 
 
 
 

Màxim 30/100 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. 

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


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLES RE REVISTA 

CIÈNCIES SOCIALS 
 
Recursos 
Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Econlit, catàleg de Latindex o altres llistats 
admesos en aquest camp, DICE. 
 
Revistes no indexades: 

▪ Qualitat informativa: identificació dels comitès editorials i científics, instruccions a autors, 
informació del procés d'avaluació i selecció de manuscrits, traducció de sumaris, títols d’articles, 
paraules clau, resums en anglès i publicació de dades del procés editorial 

▪ Qualitat del procés editorial: periodicitat, regularitat, arbitratge científic, revisors, anonimat i 
instruccions en revisió, comunicació motivada de decisions, consells de redacció/assessor 

▪ Qualitat científica: percentatge i taxa d'acceptació d'articles d'investigació 
▪ Qualitat de la difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques 

CIÈNCIES JURÍDIQUES 
 
Recursos 
DICE 
 
Ressenyes i traduccions 
També es consideren ressenyes en revistes científiques especialitzades i traduccions a altres llengües. 
 
Número d’autors 
Justificat pel tema, la seva complexitat i extensió. 
 
Es valora que 

▪ Desenvolupin noves perspectives de l’ordenament jurídic  
▪ Suposin investigacions originals sobre l’evolució històrica, social o cultural de les normes  
▪ Introdueixin propostes rellevants de perfeccionament de les normes en relació amb el sistema 

constitucional espanyol i europeu  
▪ Aportin coneixements i instruments conceptuals i analítics per millorar l’eficàcia de les normes 

jurídiques i el compliment dels objectius que es persegueixen amb elles  
▪ Ofereixin solucions a problemes d’interpretació, llacunes i contradiccions de l’ordenament jurídic 

espanyol, europeu i internacional  
▪ Siguin obres de caràcter general que es reconeguin com referència dins d’una disciplina o suposin 

un progrés en l’organització d’un camp temàtic poc estructurat, sempre que es tracti de la seva 1a 
edició o d’una ed. que suposi canvis rellevants pel que fa a les anteriors 



 

  

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Màxim 12/100 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. 
 
Ciències jurídiques 
No es consideraran com a llibres o capítols de llibres:  
 

▪ Recopilacions legislatives i jurisprudencials, així com les seves combinacions 
▪ Llibres de text i manuals, excepte els molt accentuadament innovadors 
▪ Ponències i comunicacions a congressos no publicades en actes 
▪ Dictàmens i projectes 

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 valoren: 
 

▪ 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. 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/aneca-pep/professor-ajudant-doctor/ciencies-socials-i-

juridiques-1345809455529.html  
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