
 

  

ANECA. ACADEMIA. Titularitat d’universitat – A. Ciències - A3. QUÍMICA 

(Química Analítica, Química Física, Química Inorgànica, Química Orgànica) 
 
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 (60 publicacions)  

o 

90% mèrits obligatoris + 4 mèrits complementaris 

Tots els mèrits obligatoris (20 publicacions)  

o 

75% mèrits obligatoris +  4 mèrits complementaris 

MÈRITS OBLIGATORIS 

▪ 4 contribucions més rellevants amb evidències d’impacte. 
▪ 60 articles en revistes JCR, dels quals 40 al 1r Tercil publicats els 

darrers 10 anys, i 10 articles amb autoria preferent. 
▪ 15 publicacions derivades de projectes de recerca competitius. 

 

 

▪ 4 contribucions més rellevants amb evidències d’impacte. 
▪ 20 articles en revistes JCR, dels quals: 

o 15 al 1r Tercil, publicats els darrers 10 anys, en 4 autoria 
preferent i en tots el nombre d’autors no excedeix la mitjana 
de l’àrea. 

o 4 derivats de treballs de recerca dirigits pel sol·licitant en 
solitari o amb 1 codirector. 

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 (màxim 2 directors) de 4 tesis doctorals amb resultats en 

revistes JCR; almenys 2 amb menció internacional, doctorat 

industrial o premi extraordinari. 

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. 

http://www.aneca.es/content/download/15230/187673/file/Criterios%20Academia%202020b_Ciencias_corregido.pdf
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+ Altres mèrits possibles mencionats en la convocatòria 

 

 

 

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

▪ Avaluació d’almenys 5 articles de revistes JCR. 

▪ 10 publicacions en revistes JCR: mínim 2 a 1r Tercil i 3 a 2n Tercil. 

▪ 1 llibre o 3 capítols de llibre d’editorials especialitzades i de prestigi; 

no actes de congrés. 

+ 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). 

Altra documentació: Orientaciones generales para la aplicación de los criterios 

 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/aneca-academia/titularitat-d-
universitat/ciencies/quimica-1345861631444.html  
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