
 

  

ANECA. ACADEMIA. Titularitat 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 (35 publicacions)  

o 

75% mèrits obligatoris + 4 mèrits complementaris 

Tots els mèrits obligatoris (15 publicacions)  

o 

75% mèrits obligatoris +  4 mèrits complementaris 

MÈRITS OBLIGATORIS 

▪ 4 contribucions més rellevants amb evidències d’impacte. 
▪ 35 publicacions en revistes JCR: dels darrers 10 anys, d’elles mínim 5 

de Nivell 1 (*). 

▪ 4 contribucions més rellevants amb evidències d’impacte. 
▪ 15 publicacions en revistes JCR: dels darrers 10 anys, d’elles mínim 3 

de Nivell 1 o 6 de Nivell 2 (*). 

Articles de revistes incloses en catàlegs com JCR. 
 
(*) 
Nivell 1: revista indexada a JCR i inclosa simultàniament al 1r terç 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.  
 
També llibres científics d’editorials internacionals de primera línia: Springer, Wiley, Chapman & Hall, Taylor & Francis... 
 
Nivell 2: si compleix només un dels requisits de Nivell 1. 
 
Un article de revista de Nivell 2 pot passar a Nivell 1 si compleix 1 de les següents condicions: 

▪ Nombre alt de citacions en bases de dades de reconegut prestigi. 
▪ Premi de societat científica internacional o invitació a impartir conferència en congrés internacional o reunió científica restringida. 

 
Si la revista només pertany a 1 àrea temàtica JCR que inclou moltes revistes interdisciplinars la Comissió utilitzarà altres rànquings de valoració. 
 
Treballs interdisciplinars presentats en congressos internacionals de prestigi amb contracte de transferència de tecnologia amb empresa seran 
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equiparables a revistes JCR. 
 
Índex JCR d’any de publicació. En publicacions molt recents on encara no hi hagi JCR d’aquell any s’utilitzarà el darrer índex publicat. 
 
Es valoren 

▪ Nombre de coautors. 
▪ Ordre de signatura en cas d’especialitats on no es signi per ordre alfabètic. 
▪ Diversitat de revistes per a la difusió de la recerca. 

 
Matèries 
Han de ser treballs amb aportacions matemàtiques substancials. Aportacions interdisciplinars es ponderen en funció del grau de complexitat, innovació, 
rellevància i grau de participació. 

MÈRITS COMPLEMENTARIS 

4 mèrits:  

▪ Estades postdoctorals 3 anys en centres de prestigi amb 

publicacions derivades o altres resultats. 

▪ 4 conferències convidades en congressos internacionals o nacionals 

de prestigi els darrers 10 anys. 

▪ 3 conferències plenàries en congressos internacionals de prestigi  

els darrers 10 anys. 

▪ Direcció rellevant 1 tesi doctoral amb resultats en revistes JCR. 

+ Altres mèrits possibles mencionats en la convocatòria. 

 

 

4 mèrits: 

▪ Comunicacions orals o conferències en congressos de rellevància (1 

mèrit cada possibilitat, màxim 2 mèrits): 

a) 5 comunicacions orals en congressos internacionals. 

b) 1 conferència convidada en congressos internacionals. 

c) 6 comunicacions orals en congressos nacionals. 

d) 2 conferències convidades en congressos nacionals. 

▪ 5 seminaris rellevants en universitats o centres de recerca diferents 

a la institució pròpia els darrers 10 anys. 

▪ Direcció (màxim 2 directors) d’1 tesi doctoral amb resultats en 

revistes JCR. 

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

▪ Avaluació d’almenys 5 articles de revistes JCR. 

+ Altres mèrits possibles mencionats en la convocatòria. 

QUALIFICACIÓ C 

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

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 

Altra documentació: Orientaciones generales para la aplicación de los criterios 

 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/aneca-academia/titularitat-d-
universitat/ciencies/matematiques-1345861630593.html  
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