
  

AQU. Acreditacions. Catedràtic – CIÈNCIES DE LA VIDA 
 
Síntesi dels CRITERIS https://www.aqu.cat/doc/Professorat/Agregat-Catedratic/Criteris-catedratic-2022_ca (12/2021) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 40 

PUBLICACIONS 

20 a Q1 de la categoria corresponent JCR i d’aquestes 10 com autor de correspondència o primer o darrer signant. 
 
Si no s’assoleix el llindar es consideraran la resta de contribucions. Excepcionalment es poden valorar articles 
en altres quartils. Qualitat preval sobre quantitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i acceptats 
internacionalment, quan el sol·licitant sigui primer autor, darrer autor o autor de correspondència. 

CONDICIONS 

Valoració 
Apartat Publicacions i transferència dels resultats de recerca = 70% del total 
 
Es tindrà en compte la temporalitat de la tasca científica desenvolupada i, en especial, la trajectòria dels darrers 
anys. 3 anys d’activitat investigadora postdoctoral. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Revistes amb peer review i presents a índexs de citacions com ara Science Citation Index Expanded. 
 
Es valoren 

▪ Percentatge de distribució per quartils del Journal Citation Reports on se situen els articles. 
▪ Nombre de citacions rebudes per cada article. 
▪ Grau de creativitat, de diversitat temàtica i d’innovació de la recerca. 

 

No es valoren 
▪ Revisions temàtiques (reviews). 
▪ Treballs merament descriptius. 
▪ Reiteracions de treballs previs excepte en els casos que suposin una contribució significativa a la 

consolidació i avançament del coneixement en l'àmbit corresponent. 
 
No es valoren 

▪ Publicacions en revistes que, a criteri dels experts de la Comissió, tinguin processos deficients 
d’acceptació i revisió del contingut d’originals, amb independència de la posició que ocupi la revista en 
els rànquings bibliomètrics.  
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▪ 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 s’acompanyin 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 d’originals, amb independència de la posició que ocupi l’editorial en 
els rànquings bibliomètrics. 

TRASNFERÈNCIA DE RESULTATS DE 
RECERCA I PATENTS 

Es valoren resultats l'ús actual dels quals pugui ser demostrat o bé 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 

Es valoren 
▪ Conferències invitades en congressos o universitats (valoració d’altres mèrits). 
▪ Càrrecs de responsabilitat científica (comitès editorials, comitès científics internacionals i nacionals, 

organització/presidència de congressos, etc.). 
▪ Informes emesos per acadèmics de prestigi reconegut. 

 

Font: https://www.uab.cat/web/acreditacions/aqu/catedratic/ciencies-de-la-vida-1345810344743.html  
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