
 

  

ANECA. ACADEMIA. Càtedra d’universitat – A. Ciències - A1. MATEMÀTIQUES 
(Àlgebra, Anàlisi Matemàtica, Estadística i Investigació Operativa, Geometria i Topologia, Matemàtica Aplicada) 
 
Síntesi dels MÈRITS http://www.aneca.es/content/download/15230/187673/file/Criterios%20Academia%202020b_Ciencias_corregido.pdf (19/12/2019) 
 

MÈRITS PER ACTIVITAT INVESTIGADORA – REQUERIMENTS MÍNIMS 

QUALIFICACIÓ A  QUALIFICACIÓ B 

Tots els mèrits obligatoris (45 publicacions) + tots els mèrits específics 

o 

90% mèrits obligatoris + tots els mèrits específics + 1 mèrit complementari 

Tots els mèrits obligatoris (35 publicacions) + 2 mèrits específics 

o 

75% mèrits obligatoris +  2 mèrits específics + 5 mèrits complementaris 

MÈRITS OBLIGATORIS 

Articles de revistes incloses en catàlegs com JCR. 
 
(*) 
Nivell 1: revista indexada a JCR i inclosa simultàniament al 1r Tercil de les classificacions corresponents al factor d’impacte, al factor d’impacte de 5 anys i 
al d’influència en el seu camp d’especialització.  
Nivell 2: si compleix només un dels requisits de Nivell 1. 

▪ 4 contribucions més rellevants amb evidències d’impacte. 
▪ 45 publicacions en revistes JCR de les que, en els darrers 10 anys, 

un mínim de 20 siguin de Nivell 1 (*). 

▪ 4 contribucions més rellevants amb evidències d’impacte. 
▪ 35 publicacions en revistes JCR de les que, en els darrers 10 anys, un 

mínim de 5 siguin de Nivell 1 o 10 de Nivell 2 (*). 

MÈRITS ESPECÍFICS 

Tots: 

▪ Investigador principal 2 projectes Convocatòries públiques (Plan 

Nacional I+D, UE o internacional de prestigi) mínim 3 anys de durada  

▪ 2 tesis doctorals en solitari amb els resultats publicats en revistes 

de Nivell 2 (*). 

2 mèrits: 

▪ Investigador principal 1 projecte nacional o internacional amb durada 

mínima 3 anys. 

▪ Participació en els darrers 10 anys en 3 projectes d’investigació, 2 

d’ells convocatòries del Plan Nacional o europeus i 1 d’aquests 

encara actiu els 2 anys immediatament anteriors a la sol·licitud. 

▪ Direcció 1 tesi doctoral en solitari amb resultats publicats en revistes 

de Nivell 2 (*). 

▪ Investigador principal de grup o unitat d’investigació consolidat, 
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reconegut per una agència d’àmbit autonòmic, nacional o 

internacional, durant 4 anys mínim. 

▪ Lideratge de xarxa nacional o internacional d’investigació. 

▪ Altres mèrits autonomia i capacitat de lideratge, reconeixement 

internacional de trajectòria d’investigació. 

MÈRITS COMPLEMENTARIS 

1 mèrit:  

▪ Superats mínims requerits en mèrits obligatoris: 10 o més 

aportacions de Nivell 1 (*) en els últims 10 anys, a més del mínim 

exigit en mèrits obligatoris.  

▪ Superats mínims requerits en mèrits obligatoris: 5 o més 

aportacions addicionals en els últims 10 anys al 1r Decil JCR del 

corresponent camp científic.  

▪ Membre de comitè editorial de revista de 1r Decil JCR del 

corresponent camp científic mínim 2 anys. 

▪ Premis d’investigació nacionals o internacionals. 

▪ Altres mèrits d’investigació justificats. 

 

 

5 mèrits: 

▪ 5 conferències convidades en congressos nacionals o internacionals 

de prestigi en l’àrea durant els darrers 10 anys. 

▪ 3 conferències plenàries en congressos internacionals de prestigi en 

l’àrea durant els darrers 10 anys. 

▪ Direcció rellevant (màxim 2 directors) de 2 tesis doctorals amb 

resultats publicats en revistes JCR. 

▪ Membre de comitè editorial de revista de 1r Tercil JCR del 

corresponent camp científic mínim 2 anys. 

▪ Membre de comitè editorial de 2 revistes JCR mínim 2 anys.   

▪ Activitat regular d’avaluació d’articles de revistes de 1r Tercil JCR. 

▪ Superats mínims requerits en mèrits obligatoris: es podran obtenir 

fins a 4 mèrits complementaris d’acord amb: 1 mèrit per cada 5 de 

les aportacions de Nivell 1 o 10 de les de Nivell 2 dels darrers 10 anys 

(*), a més del mínim exigit en mèrits obligatoris. 

+ Altres mèrits possibles mencionats en la convocatòria. 

QUALIFICACIÓ C 

75% mèrits obligatoris + 2 mèrits específics de Qualificació B 
 
En Docència o Investigació és indicativa de mèrits no suficients però compensables amb contribucions d’altres categories de mèrits (vegeu Orientaciones). 

Altra documentació: Orientaciones generales para la aplicación de los criterios 

http://www.aneca.es/content/download/15228/187653/file/ORIENTACIONES%20GENERALES%20PARA%20LA%20APLICACI%C3%93N%20DE%20LOS%20CRITERIOS%20ACADEMIA.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15228/187653/file/ORIENTACIONES%20GENERALES%20PARA%20LA%20APLICACI%C3%93N%20DE%20LOS%20CRITERIOS%20ACADEMIA.pdf


 

  

www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 

 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/academia/catedra-d-
universitat/ciencies/matematiques-1345809423947.html  
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