
  

AQU. Acreditacions. Agregat – CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT 
 
Síntesi dels CRITERIS https://www.aqu.cat/ca/doc/Professorat/Agregat-Catedratic/Criteris-recerca-2022_ca (12/2021) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 20 

PUBLICACIONS 

20 articles: 10 a Q1 i d’aquests 5 on sigui primer autor, 
darrer autor o autor de correspondència. 
 
No són mínims exigibles, sinó recomanacions. Si no 
s’assoleix aquest llindar es consideraran la resta de 
contribucions. 
 
Qualitat preval sobre quantitat, sempre que el 
sol·licitant sigui primer autor, darrer autor o autor de 
correspondència. 

INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 
 
15 articles: 7 a Q1 i d’aquests 3 on sigui autor de 
correspondència, primer signant o darrer signant. 
 

CONDICIONS 
Valoració 
Apartat Publicacions i transferència dels resultats de recerca = 70% del total 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Articles originals en revistes amb peer review i presents a índexs de citacions com Science Citation Index 
Expanded. 
 
Es valoren 

▪ Percentatge de distribució per quartils del Journal Citation Reports on se situen els articles. Per àrees de 
coneixement emergents o multidisciplinars es tindrà en compte la classificació en quartils generats ad 
hoc a partir de la selecció de títols considerats representatius de l’àrea de coneixement concreta. 

▪ Nombre de citacions rebudes per cada article. 
 
No es valoren 

▪ Casos clínics. 
▪ Publicacions corresponents a comunicacions a congressos. 
▪ Cartes a l’editor/a. 
▪ Aportacions que no tinguin una extensió mínima, que no aportin contribució original al coneixement o que 

no hagin tingut impacte rellevant en la comunitat científica, com ara notes o discussió d’altres articles. 
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▪ Publicacions en revistes que, a criteri dels experts de la Comissió, tinguin processos deficients 
d’acceptació i revisió del contingut dels originals, amb independència de la posició que ocupi la revista en 
els rànquings bibliomètrics.  

▪ Treballs publicats a revistes que tinguin pràctiques que en comprometin la qualitat com: 
o temps editorials massa breus per garantir la qualitat de l’avaluació, 
o volum injustificadament elevat d’articles o d’autocitacions. 
Es tractaran com a publicacions no indexades, llevat que vagin acompanyats d’indicis de qualitat 
suficients. 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES  

Es valoren 
Llibres de caràcter original (on el sol·licitant és autor o coautor i/o editor d’un llibre multiautor) publicats per 
editorials especialitzades. Es valoren especialment els publicats en editorials de prestigi internacional. 
 
No es valoren 
Publicacions en editorials que, a criteri dels experts de la Comissió, tinguin processos deficients d’acceptació i 
revisió del contingut dels originals, amb independència de la posició que ocupi l’editorial en els rànquings 
bibliomètrics. 

TRANSFERÈNCIA DE RESULTAT DE 
RECERCA, PATENTS 

Resultats l’ús actual dels quals pugui ser demostrat pel sol·licitant, o bé que tinguin prou avançat el tràmit per a 
la protecció internacional de drets, de manera que la Comissió pugui avaluar l'interès real de l’aplicació. 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES Conferències invitades en congressos o universitats es poden valorar amb altres mèrits.  

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/aqu/professor-agregat/ciencies-mediques-i-de-la-salut-
1345810342197.html   
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