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CRITERIS GENERALS
1. La Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya (d’ara endavant, la LUC) disposa que «el
professorat lector és el professorat ajudant doctor i és contractat per la universitat amb
l’objectiu de portar a terme tasques docents i de recerca, en la fase inicial de la seva
carrera acadèmica». La durada del contracte no podrà ser inferior a un any ni superior a
cinc, i es podrà prorrogar o renovar si s’hagués concertat per durada inferior a la màxima,
sempre que la durada total no excedeixi els cinc anys.
2. D’això, i del context en el qual s’insereix aquesta disposició, es desprèn que aquesta
figura està pensada per a doctores i doctors (a) que tenen sobretot una vocació docent i
investigadora universitària; (b) que, una vegada coberta l’etapa de formació, es troben en
condicions de desplegar, amb rigor i qualitat, activitats de docència plena i de recerca, i
(c) que el seu objectiu universitari és assolir, en un període determinat, una posició
diferent que sigui la sortida lògica d’aquest tram previ, que es concep, per tant, com de
maduració.
3. La figura del lector és una de les previstes per cobrir el període comprès entre el nivell de
formació i el de permanència (bé sigui de naturalesa funcionarial o bé contractual). És,
doncs, una figura de transició, que la legislació vigent no ha volgut perllongar més enllà
de cinc anys.
4. Com a figura de transició, el lector ha de reunir, en el moment de ser contractat, unes
capacitats i possibilitats raonables que s’han de materialitzar en el transcurs dels cinc
anys de durada del seu contracte. Les capacitats han de garantir la docència i la recerca
que haurà de dur a terme. A més a més, hi ha d’haver indicis raonables que, com a
màxim en concloure aquest període, es trobarà en condicions objectives de poder optar a
la permanència.
5. De tot això surten els requisits que fixa la LUC en l’article 49.3 i també les exigències que
imposa el context funcional de la mateixa Llei:
a) En primer lloc, òbviament, estar en possessió del títol de doctor.
b) En segon lloc, disposar de l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (d’ara endavant, AQU Catalunya).
6. Per a l’emissió d’aquests informes, AQU Catalunya, mitjançant la Comissió d’Avaluació
de la Recerca (d’ara endavant, la CAR) ha fixat els criteris per garantir que les persones
que poden ser contractades com a lectores reuneixin les característiques exigides pel
caràcter transitori de la figura.
7. Per a la concreció d’aquests criteris la CAR ha tingut present la flexibilitat necessària per
poder-los adaptar, d’una banda, a la gran diversitat de perfils avaluats i, de l’altra, a les
característiques específiques de cada àmbit de coneixement.
8. En termes generals, els criteris que guien l’avaluació de cadascun dels apartats rellevants
són els següents:
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Experiència investigadora
Publicacions
1. Entre els mèrits que es valoren prioritàriament hi figuren les publicacions.
2. La valoració de les publicacions és l’específica de cada àmbit de coneixement. Tanmateix
es procura que els paràmetres particulars per a la valoració permetin donar prioritat en
cada àmbit als articles, els capítols de llibres i altres publicacions que constitueixen
aportacions científiques mesurades per la seva qualitat i originalitat. Els treballs més
valorats són els que signifiquen un progrés del coneixement; en aquest sentit, els treballs
de divulgació tenen una importància molt menor en l’avaluació.
3. Les publicacions d’articles científics es valoren d’acord amb el prestigi de la revista en el
seu àmbit, tenint en compte el nombre i l’ordre d’autors, en els àmbits en els quals
aquestes variables indiquin el grau de participació de la persona avaluada. En altres
àmbits es té en compte la classificació de la revista segons el Journal Citation Report
(JCR) —que inclou el Science Citation Index (SCI), el Social Science Citation Index
(SSCI) i l’Arts and Humanities Citation Index (AHCI). En el cas de les revistes no
indexades, es considera el reconeixement científic de la revista dins de la seva àrea, i el
rigor i l’objectivitat del procés de selecció dels articles, i s’exigeix que la revista tingui un
consell editorial format per especialistes de prestigi reconegut i que se segueixi un procés
d’avaluació externa i independent abans de la publicació. Les publicacions de
conferències es valoren tenint en compte el procés de selecció i publicació de les
ponències.
4. En la publicació de llibres es considera la qualitat de l’editorial, tenint en compte
l’exigència i el rigor científic en els processos de selecció dels treballs publicats, el
nombre d’autors i el tipus d’aportació, ja sigui en el conjunt de l’obra, en un capítol o en
diversos, o bé en l’edició d’una obra col·lectiva.
5. També s’han considerat les obres artístiques en aquells àmbits en què constitueixen un
tipus important de producció de recerca, i se n’ha valorat la qualitat i l’originalitat.
6. En l’avaluació de les publicacions es considera la qualitat i la quantitat d’aquestes
publicacions amb relació al temps que el candidat ha dedicat a la recerca. En general,
s’ha establert el criteri de valorar especialment la trajectòria dels últims anys. Com a
principi general, la qualitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i
internacionalment acceptats, prevaldrà sobre la quantitat.

Participació en projectes de recerca
En la participació en projectes de recerca es valoren prioritàriament els projectes que
siguin competitius.
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Contribucions a congressos
En aquest apartat es consideren l’abast i la rellevància internacional del congrés, el fet
que el procés de selecció hagi seguit una avaluació externa i independent i el tipus de
contribució.

Estades en centres de recerca
Les estades de recerca de mitjana i llarga durada (com a mínim de tres mesos, però
preferiblement de més de sis mesos) en centres de recerca de reconegut prestigi
internacional diferents del centre en què l’investigador fa la seva feina habitual són
elements positius en l’avaluació, i es consideren indicadors de la formació i del
potencial investigador de la persona avaluada per desenvolupar línies de recerca
pròpies.

Direcció d’activitats de recerca i desenvolupament
Pel que fa a la direcció d’activitats de recerca i desenvolupament, es valora la direcció
de tesis doctorals, tesis de llicenciatura o altres treballs de recerca. La direcció de
projectes competitius de recerca i desenvolupament són mèrits que complementen
aquest apartat.

Transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats
Quant a transferència de tecnologia, es valora l’originalitat i, també, el grau d’explotació
dels resultats. També es considera en aquest apartat la participació en projectes
competitius de transferència de tecnologia.

Formació acadèmica
Predoctoral
En la formació predoctoral es té en compte l’expedient acadèmic, i és un mèrit
addicional el fet que el sol·licitant tingui més d’una titulació.

Doctoral i postdoctoral
En la formació doctoral, es valora el centre en el qual s’ha fet la formació, el fet d’haver
gaudit d’una beca competitiva, la qualificació de la tesi doctoral i les publicacions que
s’han derivat d’aquest treball de recerca. Es considera un mèrit addicional el fet que el
doctorand hagi realitzat estades de recerca en centres de prestigi internacional durant
la seva formació. Pel que fa a la formació postdoctoral, es valora la recerca
desenvolupada en centres diferents del de la realització de la tesi, tenint-ne en compte
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el prestigi internacional. L’obtenció d’una beca o un contracte competitius és un mèrit
addicional.

Experiència docent
Trajectòria docent universitària
La valoració de la trajectòria docent universitària reglada es basa en el nombre
d’assignatures impartides i el volum de docència acreditat, considerant-ne la naturalesa
teòrica o pràctica. La docència no universitària no és un mèrit que es tingui en compte
en aquest apartat i es valora, si escau, a l’apartat d’altres mèrits docents.

Informes valoratius
Aquests informes es tenen en compte considerant el prestigi de la persona que els
emet, la informació que contenen i la relació que hi ha entre el signant i el sol·licitant.

Innovació docent
En la valoració de la innovació docent es consideren els projectes d’innovació docent i
es tenen en compte el grau de qualitat, l’entitat finançadora i la durada d’aquests.
També es valoren en aquest apartat les tasques institucionals de millora de la
docència.

Consideracions finals
1. L’emissió de l’informe en sentit favorable és el resultat d’una avaluació conjunta de tots
els mèrits aportats en cada un dels apartats, amb més ponderació de l’experiència
investigadora i, en especial, de les publicacions.
2. La valoració baixa en un apartat pot ser compensada per mèrits en altres apartats i, per
tant, un informe favorable no significa que s’hagi assolit el nivell exigit per la CAR en cada
apartat avaluat, de la mateixa manera que un informe desfavorable no significa
insuficiència en tots i cada un d’aquests apartats. Ara bé, una valoració baixa en l’apartat
de publicacions difícilment pot ser compensada per la valoració positiva dels altres
apartats, a fi d’obtenir un informe favorable.
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ÀMBIT D’HUMANITATS
La Comissió Específica per a l’Avaluació del Professorat Lector de l’Àmbit d’Humanitats, avalua
la formació acadèmica, l’experiència investigadora i l’experiència docent dels candidats. Es
tenen en compte els mèrits acumulats en tot el currículum dels sol·licitants i, especialment, la
trajectòria dels darrers quatre anys.

Formació acadèmica
Predoctoral
El mèrit que es valora principalment és la mitjana de l’expedient de la carrera. Un mèrit
complementari (però en cap cas obligatori) és estar en possessió d’una segona llicenciatura o
diplomatura.

Doctoral
Es té en compte fonamentalment la qualificació obtinguda en la lectura de la tesi doctoral i,
sobretot, el fet que aquesta tesi hagi donat lloc a publicacions de recerca. Són mèrits
complementaris haver gaudit d’una beca de formació en una convocatòria competitiva, haver
fet una estada de durada mínima de tres mesos en un centre de recerca de nivell reconegut
durant el període d’elaboració de la tesi o haver obtingut el premi extraordinari de doctorat.

Formació postdoctoral
Són mèrits adduïbles els màsters i els postgraus (que es computen per raó del seu valor en
hores de docència), haver estat becari de programes postdoctorals (Ramón y Cajal,
reincorporació, ICREA, etc.) i les estades en centres de recerca de prestigi reconegut en el
període posterior a la lectura de la tesi doctoral (un mínim de tres mesos).

Experiència investigadora
Publicacions
Es valoren les publicacions de recerca d’acord amb el volum en relació amb la trajectòria del
candidat i el grau de qualitat.
Per calcular la puntuació corresponent al volum de recerca generat es considera com a mesura
bàsica (1 punt) un article o un capítol de llibre, d’una extensió mínima de 10 pàgines. Depenent
del tipus d’aportació i de la seva extensió s’apliquen coeficients multiplicadors (per exemple, un
llibre té un coeficient superior a 1) o reductors (per exemple, un article o un capítol de llibre de
menys de 10 pàgines o una ressenya valen menys d’1 punt). També s’aplica un coeficient
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reductor segons el nombre d’autors de les aportacions. En qualsevol cas, s’han d’assolir com a
mínim 6 punts per ser avaluat favorablement en aquest apartat, independentment dels anys
que hagin passat des de la finalització de la llicenciatura.
La qualitat de la recerca es valora d’acord amb les revistes i les editorials en què el candidat ha
publicat les seves aportacions. S’utilitzen els índexs internacionals de revistes (Journal Citation
Reports, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index i altres repertoris
de revistes del camp). També es poden considerar com a indicis de qualitat els informes
confidencials aportats per acadèmics a petició del candidat. La dimensió qualitativa té
preferència sobre la quantitativa, de manera que una avaluació favorable en la primera part pot
compensar un volum de producció inferior al que s’estableix com a típic. En qualsevol cas, per
obtenir una puntuació corresponent als nivells A o B en l’apartat de publicacions, s’ha d’assolir
una avaluació qualitativa favorable.
Les mancances relatives a la quantitat podran ser compensades amb aportacions de qualitat
molt alta o excepcional en què el sol·licitant sigui l’autor principal i responsable. La qualitat ha
d’estar degudament justificada i acreditada per indicadors i índexs d’impacte aportats pel
sol·licitant.

Congressos
Se segueixen uns criteris de volum i qualitat semblants als que s’indiquen en l’apartat de
publicacions. Es considera com a aportació bàsica d’aquest apartat una comunicació
presentada oralment (1 punt). Hi ha coeficients reductors depenent de la coautoria i del tipus
d’aportació. Per ser avaluat favorablement en aquest apartat, el volum d’aportacions a
congressos ha d’assolir alguna de les dues magnituds següents: (a) mitjana d’1 punt per any
des de l’obtenció de la llicenciatura o la diplomatura que té una relació més directa amb
l’especialitat del candidat o, si no s’assoleix aquest índex, (b) 1,25 punts per any en el període
dels quatre últims anys abans de l’avaluació. Són indicis de qualitat el caràcter internacional i
selectiu dels congressos i la publicació de les comunicacions i les ponències presentades. En
qualsevol cas, per obtenir una puntuació corresponent als nivells A o B en aquest apartat, s’ha
d’assolir una avaluació qualitativa favorable.

Projectes de recerca i altres
Es té en compte fonamentalment la participació i contribució en projectes competitius. Els
convenis i els projectes no competitius tenen una consideració complementària. La puntuació
favorable en aquest apartat s’obté per haver format part de projectes competitius durant la
meitat del període transcorregut des de l’obtenció de la llicenciatura o bé durant els últims
quatre anys. Es consideren mèrits addicionals en aquest apartat formar part d’un grup de
recerca de qualitat (reconegut per la Generalitat de Catalunya) o haver estat investigador
principal d’algun projecte competitiu. També es tenen en compte les estades de recerca i la
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direcció d’activitats de recerca i desenvolupament, com també altres mèrits que es puguin
adduir en aquesta dimensió.

Experiència docent
Trajectòria docent
Es consideren el volum de docència universitària reglada acreditat i els indicis de qualitat en
l’actuació docent. Per valorar aquest últim aspecte es tenen en compte els informes de
responsables acadèmics sobre la docència impartida, els resultats de les enquestes de
satisfacció dels estudiants i la diversitat i el contingut de les assignatures impartides. Es
considera que un volum de docència impartida equivalent a dos anys de docència a temps
complet (20 crèdits/any) dóna lloc a una valoració positiva.

Innovació docent i formació per a la docència
Es valoren les aportacions del candidat en projectes i altres activitats d’innovació docent o en
activitats institucionals de millora de la docència. Acreditar un mínim de tres aportacions en
aquest àmbit dóna lloc a una puntuació favorable. Per a la puntuació d’aquest apartat també es
tenen en compte els indicis de qualitat aportats pel candidat amb relació a les activitats
adduïdes. Quant a la formació per a la docència, es considerarà la participació com a assistent
a cursos, programes o postgraus de formació docent universitària, tenint en compte el nombre
d’hores de cadascun.

Consideracions generals
La ponderació dels apartats i els subapartats que componen l’avaluació és la següent:

a) Formació acadèmica
Predoctoral
Doctoral
Postdoctoral
b) Experiència investigadora
Publicacions
Aportacions a congressos
Participació en projectes
c) Experiència docent
Trajectòria docent
Innovació docent

15%
5%
5%
5%
60%
30%
15%
15%
25%
15%
10%

La qualificació obtinguda en cada dimensió es multiplica pel coeficient de ponderació
corresponent, de manera que la puntuació màxima és de 300 punts. Per obtenir un informe
favorable s’han d’aconseguir com a mínim 150 punts.
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ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), en l’article 49.1, proposa
que «el professorat lector és el professorat ajudant doctor, i és contractat per la universitat amb
l’objectiu de portar a terme tasques docents i de recerca, en la fase inicial de la seva carrera
acadèmica». La durada del contracte no podrà ser inferior a un any ni superior a cinc, i es
podrà prorrogar o renovar si s’hagués concertat per durada inferior a la màxima, sempre que la
durada total no excedeixi els cinc anys.
Aquests criteris, determinants del sentit dels informes preceptius, es refereixen a tres aspectes
del currículum dels sol·licitants: a) l’experiència investigadora; b) la formació acadèmica, i c)
l’experiència docent.
De conformitat amb tot el que s’acaba de dir i, en especial, ajustats al marc determinat pels
criteris generals, els criteris concrets per a l’àmbit de les Ciències Socials són els següents:

Experiència investigadora
Aquest és l’aspecte fonamental per a l’acreditació com a lector. Per a la valoració d’aquest
apartat es tenen en compte els resultats d’aquesta activitat materialitzats en les publicacions a
què han donat lloc. També es valoren els projectes de recerca en els quals el sol·licitant ha
participat i les contribucions als congressos de referència en el seu camp. En general, i tenint
en compte que l’acreditació de lector es refereix a la etapa inicial de la carrera acadèmica, es
considera força més important la qualitat de les publicacions i dels projectes que la seva
quantitat en termes absoluts.

Publicacions
El rigor, l’objectivitat i l’exigència dels processos de selecció de les publicacions del sol·licitant,
particularment llibres i articles (serà un indicador bàsic de qualitat que les publicacions hagin
estat sotmeses a processos d’avaluació peer review) i, si escau, la valoració segons el Social
Science Citation Index o altres índexs internacionals d’abast i qualitat similar, tenint en compte
les especificitats de cada àmbit, són els elements bàsics de valoració de les publicacions.
Aquesta valoració es pot complementar amb altres indicadors de qualitat, com ara les citacions,
o matissar tenint en compte el nombre de coautors dels treballs, i també els informes valoratius
sobre l’activitat de recerca quan el contingut d’aquests informes tingui valor afegit, i tenint en
compte el prestigi i la independència de qui els emet.
En aquest sentit, un marc de referència indicatiu per assolir una qualificació suficient d’aquest
apartat és que les dues millors publicacions del sol·licitant en els últims anys estiguin situades
en els nivells d’excel·lència de la seva disciplina, d’acord amb els indicadors de qualitat
esmentats abans.
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Les mancances relatives a la quantitat podran ser compensades amb aportacions de qualitat
molt alta o excepcional en què el sol·licitant sigui l’autor principal i responsable. La qualitat ha
d’estar degudament justificada i acreditada per indicadors i índexs d’impacte aportats pel
sol·licitant.

Projectes d’investigació
En aquest apartat es valora la participació en projectes de recerca competitius i la forma en què
es produeix. La valoració es complementa amb la consideració de les activitats de direcció de
tesis i de tesines de màster o de llicenciatura.

Contribucions a congressos
En aquest apartat es valora la freqüència de participacions actives en congressos acadèmics
en els anys recents. Així mateix, es considera de forma molt significativa l’abast i la rellevància
internacional de cada congrés.
Finalment, per a tot el conjunt de l’experiència investigadora, la valoració es pot complementar
amb els informes valoratius de recerca quan el contingut d’aquests informes aporti valor afegit,
tenint en compte el prestigi i la independència de qui els emet.

Formació acadèmica
En aquest apartat es valora tant la formació predoctoral com la doctoral i postdoctoral.

Formació predoctoral
Per a la valoració d’aquest apartat es tenen en compte les titulacions del sol·licitant (excloses
les de doctorat, valorades en l’apartat següent), la qualitat dels centres on les ha obtingut, les
qualificacions acreditades i les estades predoctorals.

Doctorat i formació postdoctoral
Pel que fa al doctorat, es tindrà en compte la qualificació obtinguda, i també la qualitat del
centre, haver obtingut un premi extraordinari, o haver obtingut la menció de doctorat
internacional.
Pel que fa a la formació postdoctoral, es consideren mèrits preferents les estades de recerca
en centres de prestigi internacional diferents d’aquell on s’ha defensat la tesi o on s’ha estat
contractat durant la realització d’aquesta. Es tindrà en compte la durada de l’estada de manera
continuada en el centre d’acollida.
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Experiència docent
En aquest apartat es valora la trajectòria docent universitària reglada acreditada en l’àmbit dels
ensenyaments universitaris homologats, de grau i de postgrau, així com les activitats
d’innovació docent i de formació adreçada a la docència.

Trajectòria docent
La valoració de la trajectòria docent universitària reglada acreditada es basa en el nombre de
crèdits impartits en titulacions de caràcter oficial, tant de tipus teòric com pràctic. La valoració
d’aquest apartat es complementa amb el contingut detallat dels informes valoratius de l’activitat
docent, tenint en compte la posició de qui els emet per avaluar la docència impartida, les
enquestes de satisfacció dels estudiants, i la varietat i tipologia de les assignatures impartides.

Innovació docent i formació per a la docència
Quant a la innovació docent, es consideren les aportacions del sol·licitant en algun dels
apartats següents: la preparació de materials docents de caràcter innovador, la participació en
projectes d’innovació docent i la participació en tasques institucionals relatives a la docència.
Pel que fa a la formació per a la docència, es té en compte la participació com a assistent a
cursos, programes o postgraus de formació docent universitària, tenint en compte el nombre
d’hores de cadascun.

Consideracions generals
La valoració final que dóna lloc al sentit de l’informe corresponent no és necessàriament el
resultat numèric, i automàtic, de l’avaluació dels diferents aspectes i apartats enunciats, sinó la
que es deriva de l’avaluació conjunta i qualitativa que aquest resultat ajuda a orientar
l’avaluació de la comissió. D’altra banda, cal remarcar la preponderància que té l’experiència
investigadora, en particular les publicacions, sobre els altres apartats (formació acadèmica i
experiència docent).
Les ponderacions dels diferents apartats es resumeixen en el quadre següent:

a) Experiència investigadora
Publicacions
Projectes de recerca
Congressos
b) Formació acadèmica
Formació predoctoral
Formació doctoral i postdoctoral
c) Experiència docent
Trajectòria docent
Innovació docent i formació per a la docència

60%
50%
5%
5%
15%
5%
10%
25%
15%
10%

El mínim per assolir un informe favorable són 50 punts (apartats a + b + c).
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ÀMBIT DE CIÈNCIES
Per a l’emissió dels informes favorables previs a la contractació de professorat lector, la
Comissió Específica per a l’Avaluació del Professorat Lector de l’Àmbit de Ciències, basant-se
en la definició que d’aquesta figura fa la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (LUC), i en la
Resolució UNI/938/2003, d’11 d’abril (DOGC núm. 3866, de 16 d’abril de 2003), utilitza com a
element central de l’avaluació els mèrits investigadors del candidat i, dins d’aquests mèrits, les
publicacions científiques. Altres mèrits del candidat, entre els quals hi ha els docents, poden
modular l’avaluació, però per si sols no poden ser determinants d’una avaluació positiva o
negativa.

Experiència investigadora
Els candidats han de demostrar una trajectòria científica prèvia que garanteixi la seva capacitat
per iniciar feines de recerca amb autonomia en la fase inicial de la seva carrera acadèmica com
a professors lectors. En l’àmbit de les Ciències, són les publicacions científiques les que
reflecteixen més acuradament els mèrits investigadors previs, encara que altres aspectes
relacionats amb la recerca, com ara les estades predoctorals i/o postdoctorals en diversos
centres de recerca, també contribueixen a valorar els mèrits científics.

Publicacions científiques
Es valoren bàsicament les publicacions en revistes indexades, és a dir, que hagin passat un
procés d’avaluació peer review i que apareguin en els llistats de l’SCI o similars. Del conjunt de
publicacions, per a l’avaluació es consideren les sis millors, valorades d’acord amb la qualitat
de la revista, tot i que aquest nombre no s’ha de considerar un mínim absolut, sinó que es
contrasta en cada cas amb la productivitat mitjana de l’àrea i amb el fet que la producció
científica del candidat sigui sostinguda al llarg dels anys. Els llistats es divideixen en quartils per
a cadascun dels subàmbits científics. Quan una revista apareix llistada en més d’un subàmbit,
es considera sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per al
candidat. Es valora especialment la publicació en revistes dels quartils superiors, es considera
l’extensió de l’article i el nombre d’autors i es pot tenir en compte la posició relativa del candidat
dins del conjunt d’autors. Per tal d’assegurar-se que el candidat té una trajectòria científica
recent, es té en compte que una part dels articles valorats s’hagi publicat en els darrers tres
anys. En cas que una fracció substancial de l’activitat científica del candidat hagi estat
realitzada en el si d’una gran col·laboració, el candidat haurà d’aportar, també, indicadors
objectius que permetin apreciar les aportacions personals.
En la publicació de llibres, es valora la qualitat de l’editorial segons el seu prestigi internacional,
tenint en compte l’exigència i el rigor científic en els processos de selecció dels treballs
publicats, el nombre d’autors i el tipus d’aportació, ja sigui en el conjunt de l’obra, en un o
diversos capítols, o bé en l’edició d’una obra col·lectiva. També, en aquest cas, es valora
especialment la trajectòria dels darrers anys, encara que sense establir un límit fix de temps.

Criteris en l’emissió dels informes per a professorat lector
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Com a principi general, la qualitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i
internacionalment acceptats, prevaldrà sobre la quantitat. Concretament, les mancances
relatives a la quantitat podran ser compensades amb aportacions de qualitat molt alta o
excepcional en què el sol·licitant sigui l’autor principal i responsable. La qualitat ha d’estar
degudament justificada i acreditada per indicadors i índexs d’impacte aportats pel sol·licitant.

Participació en projectes de recerca
Es consideren exclusivament els projectes de recerca finançats en convocatòries competitives,
tant de les administracions públiques (europees, estatals i autonòmiques) com del sector privat
(fundacions i empreses), i té una consideració positiva especial la participació del candidat com
a investigador principal del projecte.

Contribucions a congressos
Les contribucions a congressos només es consideren com a mèrit addicional, i en cap cas no
substitueixen altres mancances en l’experiència científica. Es considera l’abast i la rellevància
internacional del congrés, i es valoren les comunicacions orals i les ponències invitades.

Estades en centres de recerca
Es valoren positivament les estades de recerca de mitjana i llarga durada en centres de recerca
de reconegut prestigi internacional i diferents del centre en què l’investigador fa la seva feina
habitual. Quan l’estada és posterior a la realització de la tesi doctoral es considera com a
formació postdoctoral.

Direcció d’activitats de recerca i desenvolupament
Tot i que la manca d’aquestes activitats en cap cas no pot comportar una valoració negativa en
l’historial científic del candidat en aquest moment de la seva formació com a científic, la direcció
de tesis doctorals, màsters o activitats similars es valora positivament.

Transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats
La manca d’aquest tipus d’activitats tampoc no incideix negativament en la valoració global del
candidat. No obstant això, es valora positivament l’existència d’activitats de transferència de
tecnologia, d’acord amb la seva originalitat i el grau d’explotació dels resultats.
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Formació acadèmica
Formació predoctoral
Aquesta formació es pot considerar un mèrit addicional sempre que l’expedient acadèmic sigui
almenys de 2. També és un mèrit addicional el fet que el sol·licitant tingui més d’una titulació.

Formació doctoral i postdoctoral
En la formació doctoral, es valora el centre en el qual s’ha realitzat la formació, el fet d’haver
gaudit d’una beca competitiva i les publicacions que s’han derivat d’aquest treball de recerca.
Es valora la recerca desenvolupada en centres diferents del de la realització de la tesi, tenintne en compte el prestigi internacional. Pel que fa a les estades postdoctorals, no es consideren
les estades inferiors a sis mesos i la valoració és especialment positiva per a les estades
d’almenys un any i mig.

Experiència docent
Trajectòria docent universitària
La valoració de la trajectòria docent universitària es basa en el nombre d’assignatures i el
volum de docència universitària reglada acreditat, considerant-ne la naturalesa teòrica o
pràctica. Té una consideració especialment positiva el fet que el candidat hagi estat
responsable d’alguna assignatura. La docència no universitària no és un mèrit que es tingui en
compte en aquest apartat, i es valora, si escau, a l’apartat d’altres mèrits docents. També es
valoraran les aportacions del candidat en la preparació i publicació de materials docents.
La valoració d’aquest apartat es complementa amb els resultats de l’avaluació docent segons
els procediments establerts als centres on l’activitat docent hagi tingut lloc.

Innovació docent i formació per a la docència
Es valoren positivament els projectes d’innovació docent i es tenen en compte la seva qualitat,
l’entitat finançadora i la durada d’aquests. També es valoren les tasques institucionals de
millora de la docència. Quant a la formació per a la docència, es considerarà la participació
com a assistent a cursos, programes o postgraus de formació docent universitària, tenint en
compte el nombre d’hores de cadascun.
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Informes valoratius
Aquests informes es tenen en compte considerant el prestigi de la persona que els emet, la
informació que contenen i la relació que hi ha entre el signant i el sol·licitant. Tenen un valor
complementari a la resta d’aspectes del currículum del candidat.

Consideracions generals
L’emissió de l’informe és el resultat d’una avaluació conjunta de tots els mèrits aportats en
cadascun dels apartats, amb la ponderació següent:

a) Experiència investigadora
Articles científics
Altres publicacions i congressos
Projectes i direcció d’activitats de recerca
Altres mèrits
b) Formació acadèmica
Predoctoral / doctoral
Postdoctoral
Mèrits professionals
c) Experiència docent

fins a 65 punts
fins a 54 punts
fins a 3 punts
fins a 4 punts
fins a 4 punts
fins a 20 punts
fins a 6 punts
fins a 12 punts
fins a 2 punts
fins a 15 punts

En conseqüència, la valoració baixa en un apartat pot ser compensada per mèrits en altres
apartats i, per tant, un informe favorable no significa que s’hagi assolit el nivell marcat per la
Comissió Específica en cada apartat avaluat, de la mateixa manera que un informe
desfavorable no significa insuficiència en tots i cada un dels apartats. Tanmateix, atesa la
ponderació anterior, una valoració baixa en l’apartat de publicacions difícilment pot ser
compensada per la valoració positiva dels altres apartats, a fi d’obtenir un informe favorable.
Per assolir un informe favorable és necessari aconseguir un mínim de 50 punts (apartats a + b
+ c), i aprovar (obtenir una puntuació igual o superior a la meitat del màxim) dos dels tres blocs
de mèrits principals (a, b i c).
Com a criteris orientatius, es considera que l’informe favorable s’aconseguirà amb:
1. Un any d’experiència postdoctoral en un laboratori o institució diferent d’on es va realitzar
la tesi.
2. Quatre articles publicats en revistes del primer quartil, i una o dues presentacions orals en
conferències internacionals.
3. Una experiència docent entre 12 i 24 crèdits.
El requisit 1 és compensable amb una avaluació molt favorable a l’apartat de publicacions i
amb una avaluació favorable a l’apartat d’experiència docent. De forma similar, el requisit 3 és
compensable amb una avaluació molt favorable a l’apartat de publicacions i amb una avaluació
favorable a l’apartat d’experiència postdoctoral.
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ÀMBIT DE CIÈNCIES DE LA VIDA
Per a l’emissió de l’informe per a professorat lector, la Comissió Específica per a l’Avaluació
del Professorat Lector de l’Àmbit de Ciències de la Vida, basant-se en la definició que
d’aquesta figura fa la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (LUC), i en la Resolució
UNI/938/2003, d’11 d’abril (DOGC núm. 3866, de 16 d’abril de 2003), utilitza com a element
central de l’avaluació els mèrits investigadors de la persona candidata i, dins d’aquests mèrits,
les publicacions científiques. Altres mèrits de la persona candidata, entre els quals hi ha els
docents, poden modular l’avaluació, però per si sols no poden ser determinants d’una
avaluació positiva o negativa.

Experiència investigadora
Les persones candidates han de demostrar una trajectòria científica prèvia que garanteixi la
seva capacitat per iniciar feines de recerca amb autonomia en la fase inicial de la seva carrera
acadèmica com a professorat lector. En l’àmbit de les Ciències de la Vida, són les publicacions
científiques les que reflecteixen més acuradament els mèrits investigadors previs, encara que
altres aspectes relacionats amb la recerca, com ara les estades postdoctorals en diversos
centres de recerca, també contribueixen a valorar els mèrits científics.

Publicacions científiques
Es valoren únicament les publicacions en revistes indexades, és a dir, que hagin passat un
procés d’avaluació peer review i que apareguin a les llistes de l’SCI (Science Citation Index) o
similars. Les llistes es divideixen en quatre quartils per a cadascun dels subàmbits científics.
Preval especialment la publicació en revistes del primer quartil, i no es valoren les revistes del
quart quartil. Es valora també el fet que la revista es trobi dins del primer decil de la seva
categoria. Quan una revista aparegui a la llista en més d’un subàmbit, es considera sempre la
situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per a la persona candidata.
Un altre aspecte que es considera és la posició relativa d’aquesta persona dins del conjunt
d’autors de l’article: reben una valoració més alta els articles en què l’autor o autora apareix en
primer lloc o com a corresponding author. Per tal d’assegurar que la persona candidata té una
trajectòria científica recent, es demana que una part dels articles s’hagi publicat els darrers tres
anys.
Com a principi general, la qualitat de les publicacions, demostrada mitjançant paràmetres
objectius i internacionalment acceptats, prevaldrà sobre la quantitat sempre que el sol·licitant
sigui primer autor, darrer autor o autor de correspondència.
Es considera un mèrit addicional la publicació de llibres, en què es valora la qualitat de
l’editorial segons el seu prestigi internacional, el nombre d’autors i el tipus d’aportació, ja sigui
en el conjunt de l’obra, en un o uns quants capítols, o en l’edició d’una obra col·lectiva.
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Participació en projectes de recerca
Es considera exclusivament la participació de la persona candidata com a investigadora
principal d’un projecte de recerca finançat en unes convocatòries competitives, tant de les
administracions públiques (europees, estatals i autonòmiques) com del sector privat
(fundacions i empreses)

Contribucions a congressos
Les contribucions a congressos només es consideren un mèrit addicional, però en cap cas no
substitueixen altres mancances en l’experiència científica. Només es consideren les
comunicacions pròpies, amb una rellevància especial de les fetes de manera oral en
congressos internacionals.

Estades en centres de recerca
Es valoren positivament les estades de recerca de mitjana i llarga durada, com a mínim de sis
mesos, en centres de recerca d’institucions diferents del centre en què la persona
investigadora fa la seva feina habitual. Quan l’estada sigui posterior a la realització de la tesi
doctoral, es considera formació postdoctoral. Es valora com un mèrit addicional el fet que la
institució tingui un prestigi internacional reconegut.

Direcció d’activitats de recerca i desenvolupament
Es valora positivament la direcció de tesis doctorals o de treballs de màster.

Transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats
Es valora positivament l’existència d’activitats de transferència de tecnologia, d’acord amb la
seva originalitat i el grau d’explotació dels resultats.

Formació acadèmica
Formació predoctoral
Aquesta formació es pot considerar un mèrit addicional, sempre que l’expedient acadèmic sigui
almenys de 2 o la persona sol·licitant hagi estat mereixedora d’un premi extraordinari.

Formació doctoral i postdoctoral
En la formació postdoctoral es valora exclusivament la recerca desenvolupada en institucions
diferents de la de realització de la tesi. No es consideren les estades inferiors a sis mesos, i la
valoració màxima requereix una estada de com a mínim dos anys. Es considera un mèrit
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addicional el prestigi internacional del centre on s’ha realitzat l’estada postdoctoral i l’obtenció
de beques tant en l’etapa predoctoral com postdoctoral.

Experiència docent
Trajectòria docent universitària
La valoració de la trajectòria docent universitària reglada acreditada es basa en el nombre
d’assignatures i el volum de docència acreditat (a partir d’un mínim de 12 crèdits), tot
considerant-ne la naturalesa teòrica o pràctica. La docència no universitària no és un mèrit que
es tingui en compte en aquest apartat, i es valora, si s’escau, a l’apartat d’altres mèrits docents.
També es consideraran les aportacions de la persona candidata en la preparació i la publicació
de materials docents. La valoració d’aquest apartat es complementa amb els resultats de
l’avaluació docent segons els procediments establerts als centres on hagi tingut lloc l’activitat
docent.

Informes valoratius
Aquests informes es tenen en compte considerant el prestigi de la persona que els emet, la
informació que contenen i la relació que hi ha entre la persona signant i la sol·licitant. Tenen un
valor complementari a la resta d’aspectes del currículum de la persona candidata.

Innovació docent i formació per a la docència
Es valora positivament la participació en projectes d’innovació docent i se’n tenen en compte el
grau de qualitat, l’entitat finançadora i la durada. També es valoren les publicacions docents i
les tasques institucionals de millora de la docència.

Consideracions generals
L’emissió de l’informe és el resultat d’una avaluació conjunta de tots els mèrits aportats en
cadascun dels apartats, amb la ponderació següent:

a) Experiència investigadora
b) Formació acadèmica
c) Experiència docent

65%
20%
15%
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En termes de puntuació, aquesta ponderació es concreta de la manera següent:

a) Experiència investigadora
Articles científics
Altres publicacions i congressos
Projectes i direcció d’activitats de recerca
Altres mèrits
b) Formació acadèmica
Formació predoctoral i doctoral
Formació postdoctoral
c) Experiència docent

fins a 65 punts
fins a 55 punts
fins a 2 punts
fins a 4 punts
fins a 4 punts
fins a 20 punts
fins a 2 punts
fins a 18 punts
fins a 15 punts

El mínim per assolir un informe favorable són 50 punts (apartats a + b + c).
En conseqüència, una valoració baixa en un apartat pot ser compensada per mèrits en altres
apartats. Per tant, un informe favorable no significa que s’hagi assolit el nivell exigit per la
Comissió Específica en cada apartat avaluat, de la mateixa manera que un informe
desfavorable no significa insuficiència en tots i cadascun dels apartats. Ara bé, atesa la
ponderació anterior, una valoració baixa a l’apartat de publicacions no pot ser compensada per
la valoració positiva dels altres apartats, per tal d’obtenir un informe favorable.
Com a criteris orientatius, es considera que l’informe favorable s’aconseguirà amb:
1. Dos anys d’experiència postdoctoral en un laboratori o institució diferent d’on es va
realitzar la tesi.
2. Publicació de deu articles en revistes indexades en el Journal Citation Reports, estant
cinc d’ells en el primer quartil de l’àrea corresponent i que el sol·licitant sigui l’autor de
correspondència (en anglès, corresponding author) o el primer signant en tres dels
articles del primer quartil.
3. Una o dues presentacions orals en un congrés internacional.
4. Una experiència docent entre 12 i 24 crèdits.
Els requisits 1, 3 i 4 són compensables amb una avaluació molt favorable a l’apartat de
publicacions; en canvi, per obtenir l’informe favorable es considera imprescindible haver
publicat almenys dos articles com a primer signant en revistes del primer quartil del Journal
Citation Reports.
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ÀMBIT DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA
SALUT
Per a l’emissió de l’acreditació per a professorat lector, la Comissió Específica per a l’Avaluació
del Professorat Lector de l’Àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut, basant-se en la definició
que d’aquesta figura fa la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (LUC), i en la Resolució
UNI/938/2003, d’11 d’abril (DOGC núm. 3866, de 16 d’abril de 2003), utilitza com a element
central de l’avaluació els mèrits investigadors del candidat i, dins d’aquests mèrits, les
publicacions científiques. Altres mèrits del candidat, entre els quals hi ha els docents, poden
modular l’avaluació, però per si sols no poden ser determinants d’una avaluació positiva o
negativa.

Experiència investigadora
Els candidats han de demostrar una trajectòria científica prèvia que garanteixi la seva capacitat
per iniciar feines de recerca amb autonomia en la fase inicial de la seva carrera acadèmica
com a professors lectors. En l’àmbit de les Ciències Mèdiques i de la Salut, són les
publicacions científiques les que reflecteixen més acuradament els mèrits investigadors previs,
encara que altres aspectes relacionats amb la recerca, com ara les estades predoctorals i/o
postdoctorals en diversos centres de recerca, també contribueixen a valorar els mèrits
científics.

Publicacions científiques
Es valoren bàsicament les publicacions en revistes indexades, és a dir, que hagin passat un
procés d’avaluació peer review i que apareguin en els llistats de l’SCI o similars. Del conjunt de
les publicacions del candidat els darrers deu anys, per a l’avaluació es consideren les cinc
millors segons els llistats anteriors. Els llistats es divideixen en quatre quartils per a cadascun
dels subàmbits científics. Quan una revista aparegui llistada en més d’un subàmbit, es
considera sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per al candidat.
Preval especialment la publicació en revistes del primer quartil, i no es valoren les revistes del
quart quartil. Un altre aspecte que es considera és la posició relativa del candidat dins del
conjunt d’autors de l’article: reben una major valoració els articles en què l’autor apareix en
primer lloc o com a darrer autor, sempre que aquest últim cas sigui conseqüència de la direcció
del treball per part del candidat. Per tal d’assegurar-se que el candidat té una trajectòria
científica recent, es demana que una part dels articles s’hagi publicat els darrers tres anys.
Així mateix, en el cas d’àrees de coneixement singulars identificades com a tals per la
Comissió, ja sigui pel seu caràcter explícitament emergent o multidisciplinar, es tindrà en
compte la classificació en quartils restringida a l’àrea de coneixement concreta.
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Com a principi general, la qualitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i
internacionalment acceptats, prevaldrà sobre la quantitat, sempre que el sol·licitant sigui primer
autor, darrer autor o autor de correspondència.
En la publicació de llibres, es valora la qualitat de l’editorial segons el seu prestigi internacional,
tenint en compte l’exigència i el rigor científic en els processos de selecció dels treballs
publicats, el nombre d’autors i el tipus d’aportació, ja sigui en el conjunt de l’obra, en un o
diversos capítols, o bé en l’edició d’una obra col·lectiva. També, en aquest cas, es valora
especialment la trajectòria dels darrers anys, encara que sense establir un límit fix de temps.

Participació en projectes de recerca
Es consideren exclusivament els projectes de recerca finançats en convocatòries competitives,
tant de les administracions públiques (europees, estatals i autonòmiques) com del sector privat
(fundacions i empreses). Queden exclosos els ajuts no competitius, de tipus contractual. Té
una consideració positiva especial la participació del candidat com a investigador principal d’un
projecte.

Contribucions a congressos
Les contribucions a congressos només es consideren un mèrit addicional, però en cap cas no
substitueixen altres mancances en l’experiència científica. Es considera l’abast i la rellevància
internacional del congrés i el tipus de contribució, i es valoren especialment les comunicacions
orals i les ponències invitades.

Estades en centres de recerca
Es valoren positivament les estades de recerca de mitjana i llarga durada, com a mínim de sis
mesos i preferiblement superiors a un any, en centres de recerca de reconegut prestigi
internacional i diferents del centre en el qual l’investigador duu a terme la seva feina habitual.
Quan l’estada és posterior a la realització de la tesi doctoral es considera formació
postdoctoral.

Direcció d’activitats de recerca i desenvolupament
Tot i que la manca d’aquestes activitats en cap cas no pot comportar una valoració negativa en
l’historial científic del candidat en aquest moment de la seva formació com a científic, la
direcció de tesis doctorals, màsters o activitats similars es valora positivament.
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Transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats
La manca d’aquest tipus d’activitats tampoc no incideix negativament en la valoració global del
candidat. No obstant això, es valora positivament l’existència d’activitats de transferència de
tecnologia, d’acord amb la seva originalitat i el grau d’explotació dels resultats.

Formació acadèmica
Formació predoctoral
Aquesta formació pot ser considerada com un mèrit addicional sempre que l’expedient
acadèmic sigui almenys de 2,5. També és un mèrit addicional el fet que el sol·licitant tingui
més d’una titulació o que hagi obtingut un premi extraordinari.

Formació doctoral i postdoctoral
En la formació doctoral, es valora el centre en el qual s’ha realitzat la formació, el fet d’haver
gaudit d’una beca competitiva, la qualificació de la tesi doctoral i les publicacions que s’hagin
derivat d’aquest treball de recerca. Es valora la recerca desenvolupada en centres diferents del
de la realització de la tesi, tenint-ne en compte el prestigi internacional. No es consideren les
estades inferiors a sis mesos i la valoració és especialment positiva per a les estades de com a
mínim un any i mig.

Experiència docent
Trajectòria docent universitària
La valoració de la trajectòria docent universitària es basa en el nombre d’assignatures i el
volum de docència universitària reglada acreditat, considerant-ne la naturalesa teòrica o
pràctica. Per a una valoració màxima en aquest apartat es requereix com a mínim el temps
equivalent d’un semestre complet de docència teòrica. La docència no universitària no és un
mèrit que es tingui en compte en aquest apartat i es valora, si escau, a l’apartat d’altres mèrits
docents. També es valoraran les aportacions del candidat en la preparació i publicació de
materials docents.
La valoració d’aquest apartat es complementa amb els resultats de l’avaluació docent segons
els procediments establerts als centres on l’activitat docent hagi tingut lloc.

Informes valoratius
Aquests informes es tenen en compte considerant el prestigi de la persona que els emet, la
informació que contenen i la relació que hi ha entre el signant i el sol·licitant, i tenen un valor
complementari a la resta d’aspectes del currículum del candidat.

Criteris en l’emissió dels informes per a professorat lector

23

Innovació docent i formació per a la docència
Es valoren positivament els projectes d’innovació docent i es tenen en compte el grau de
qualitat, l’entitat finançadora i la durada d’aquests. També es valoren les tasques institucionals
de millora de la docència. Quant a la formació per a la docència, es considerarà la participació
com a assistent a cursos, programes o postgraus de formació docent universitària, tenint en
compte el nombre d’hores de cadascun.

Consideracions generals
L’emissió de l’informe és el resultat d’una avaluació conjunta de tots els mèrits aportats en
cadascun dels apartats, amb la ponderació següent:

a) Experiència investigadora
b) Formació acadèmica
c) Experiència docent

65%
20%
15%

En termes de puntuació, aquesta ponderació es concreta en:

a) Experiència investigadora
Articles científics
Altres publicacions i congressos
Projectes i direcció d’activitats de recerca
Altres mèrits
b) Formació acadèmica
Predoctoral / doctoral
Postdoctoral
Mèrits professionals
c) Experiència docent

fins a 65 punts
fins a 54 punts
fins a 3 punts
fins a 4 punts
fins a 4 punts
fins a 20 punts
fins a 6 punts
fins a 12 punts
Fins a 2 punts
fins a 15 punts

En conseqüència, la valoració baixa en un apartat pot ser compensada per mèrits en altres
apartats i, per tant, un informe favorable no significa que s’hagi assolit el nivell exigit per la
Comissió Específica en cada apartat avaluat, de la mateixa manera que un informe
desfavorable no significa insuficiència en tots i cada un dels apartats. Ara bé, atesa la
ponderació anterior, una valoració baixa en l’apartat de publicacions difícilment pot ser
compensada per la valoració positiva dels altres apartats, a fi d’obtenir un informe favorable.
El mínim per assolir un informe favorable són 50 punts (apartats a + b + c).
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ÀMBIT D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Per a l’emissió de l’informe d’avaluació prèvia de l’activitat de les persones amb títol de doctor
candidates a la contractació com a professorat lector, establerta per l’article 50 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Comissió Específica per a l’Avaluació
del Professorat Lector de l’Àmbit d’Enginyeria i Arquitectura, avalua la formació acadèmica,
l’experiència investigadora i l’experiència docent dels sol·licitants. Es considera el
desenvolupament en el temps de la feina que s’avalua i, especialment, la trajectòria dels
darrers anys.
Els sol·licitants de l’informe han d’estar en possessió del títol de doctors (article 50 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i article 49 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer). Les
persones candidates a la contractació per una universitat han d’acreditar, almenys, dos anys
d’activitat docent o de recerca, predoctorals o postdoctorals, en situació de desvinculació de la
universitat convocant, o bé han d’haver cursat els estudis de doctorat íntegrament en una altra
universitat que hagi expedit el títol de doctor.
Els apartats i els criteris d’avaluació són els següents:

Formació acadèmica
En la formació predoctoral es té en compte l’expedient acadèmic, i és un mèrit addicional el fet
que el sol·licitant tingui més d’una titulació. En la formació doctoral, es valora el centre en el
qual s’ha realitzat la formació, el fet d’haver gaudit d’una beca competitiva, la qualificació de la
tesi doctoral i les publicacions que s’hagin derivat d’aquest treball de recerca. Es considera un
mèrit la realització d’estades de recerca predoctorals i postdoctorals en centres de prestigi
reconegut. Aquestes estades es valoren especialment quan hagin tingut una durada important i
hagin representat una aportació significativa a la formació o l’especialització del candidat.

Experiència investigadora
Publicacions en revistes de reconegut prestigi internacional
Normalment es considera com a indicador de qualitat, acceptat per la comunitat científica, la
indexació al Journal Citation Reports (JCR) de l’ISI, en els àmbits temàtics (Subject Category
Listings) de les edicions del Science Citation Index, del Social Sciences Citation Index i de l’Arts
and Humanities Citation Index corresponents a les àrees d’Enginyeria i Arquitectura, de
publicacions periòdiques que no siguin actes de congressos.
Com a principi general, la qualitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i
internacionalment acceptats, prevaldrà sobre la quantitat. Concretament, les mancances
relatives a la quantitat podran ser compensades amb aportacions de qualitat molt alta o
excepcional en què el sol·licitant sigui l’autor principal i responsable.
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No tindran la consideració de publicacions en revistes les actes de congressos publicades amb
ISSN, incloent-hi les indexades al JCR/SCI. Aquestes actes de congressos, i també les
referenciades en bases de dades com ara l’ISI Proceedings i similars, tindran la mateixa
consideració que les contribucions a congressos.

Publicacions en congressos
Es valora que les comunicacions estiguin sotmeses a un procés d’avaluació prèvia i publicades
en actes no resumides.

Llibres o capítols de llibres
Es valoren en especial els llibres de caràcter original, on el sol·licitant en sigui l’autor o el
coautor, o bé l’editor d’un llibre de diversos autors (excloent l’edició d’actes de congressos),
publicats per editorials especialitzades de prestigi internacional.

Patents i models d’utilitat en explotació
Excepcionalment es poden considerar casos no explotats, quan l’interès de la patent estigui
degudament justificat.

Obres artístiques premiades o amb valoracions externes significatives
Participació en projectes i contractes de recerca amb finançament
Es valora especialment que el finançament s’hagi obtingut en convocatòries competitives.

Altres mèrits
Es valoren altres mèrits de recerca, com ara premis i guardons, conferències invitades en
congressos i centres universitaris o altres centres de recerca, càrrecs de responsabilitat
(participació en la direcció de departaments universitaris, comitès editorials, comitès científics,
organització de congressos, presidència de sessions de congressos i edició d’actes de
congressos), informes valoratius emesos per professionals de prestigi reconegut, etc.

Experiència docent
Trajectòria docent universitària
Es valora l’experiència docent universitària reglada acreditada i, en particular, la publicació de
materials docents, la definició de matèries i l’estructuració d’estudis de grau i de doctorat, de
postgrau i màsters. També es tenen en compte la direcció de projectes i de treballs finals de
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carrera i haver tingut càrrecs de responsabilitat. D’altra banda, es consideraran els resultats de
l’avaluació docent segons els procediments establerts als centres on l’activitat docent hagi
tingut lloc, els informes valoratius emesos per professionals de prestigi reconegut, etc.
Per obtenir una valoració positiva en aquest apartat es requereixen 15 crèdits de docència
universitària reglada. La docència no universitària no és un mèrit que es tingui en compte en
aquest apartat, i es valora, si escau, a l’apartat d’altres mèrits docents.

Innovació docent i formació per a la docència
Es valoren les aportacions del candidat en projectes i altres activitats d’innovació docent o en
activitats institucionals de millora de la docència. També es tenen en compte altres mèrits, com
ara els premis o guardons a l’activitat docent.

Consideracions generals
Es considera necessària l’aportació de tres contribucions entre publicacions en revistes de
reconegut prestigi internacional (indexades), patents en explotació o obres artístiques
premiades o valorades externament i estades en centres de prestigi internacional de més de sis
mesos; d’aquestes darreres estades, només se’n computa una, i es valoraran els resultats
aconseguits, que s’hauran d’indicar en qualsevol cas. També es poden considerar les
publicacions en congressos i en llibres quan es puguin equiparar a les publicacions en revistes
de prestigi internacional. En la valoració de les publicacions esmentades es considerarà el
nombre d’autors, l’ordre que ocupa la persona sol·licitant en el llistat d’autors i el quartil que
ocupa la publicació, en el cas de revistes indexades. Pel que fa a patents en explotació o obres
artístiques esmentades, es considerarà el nombre d’autors i l’ordre que ocupa la persona
sol·licitant en el llistat d’autors.
Aquestes aportacions s’han de complementar amb mèrits rellevants dins d’aquestes categories
o d’altres categories.
La ponderació dels diferents apartats és la següent:

a) Formació acadèmica
b) Experiència investigadora
c) Experiència docent

15%
65%
20%

El mínim per assolir un informe favorable són 50 punts (apartats a + b + c).
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