Bones pràctiques per a la confecció del CV AQU CATALUNYA
Presentació:
En aquest document es presenten un seguit de recomanacions per a la confecció del CV d’AQU Catalunya.

Generalitats:


Utilitzeu els formats de CV proposats per AQU Catalunya.



Si us doneu d’alta a ORCID (https://orcid.org/) us serà útil per als tràmits d’AQU Catalunya i us serà més fàcil
emplenar el CV per a l’avaluació de trams de recerca.



Cal que acrediteu els mèrits aportats, d’acord amb les resolucions i les notes que hi ha al model de CV. En aquest
sentit, cal que justifiqueu les publicacions acceptades o en premsa, les tesis dirigides (agregat i catedràtic), la
docència impartida (lector), etc.



El solꞏlicitant declara que són certes les dades que consten al seu CV assumint, en cas contrari, les
responsabilitats derivades de les inexactituds que hi puguin constar.



Durant el procés d’avaluació, AQU Catalunya pot reclamar al solꞏlicitant que ampliï la informació aportada.

Secció B.1. Publicacions en revistes:


Ordeneu les aportacions cronològicament, començant per les més recents i acabant per les més antigues.



Quan relacioneu els autors dels articles tingueu cura de destacar el vostre nom (negreta o subratllat).



Quan referencieu les publicacions al CV cal mantenir l’ordre d’autors de la referència bibliogràfica original.



En el cas que sigueu autor/a principal (1r autor, darrer autor o autor per correspondència) poseu un asterisc
davant del vostre nom com a autor/a principal.



Feu constar indicadors de qualitat, difusió o impacte de la revista en la que heu publicat l’article, com ara el valor
de Journal Impact Factor (JIF) del Clarivate Journal Citation Reports, el valor de CiteScore, SJR del Journal
Metrics, h5-index de la revista a Google Scholar Metrics, o qualsevol altre que considereu rellevant en absència
dels anteriors. Feu constar els indicadors corresponents a l’any de publicació de l’article. En el cas que aquesta
informació no estigui disponible perquè no s’ha actualitzat, indiqueu la informació corresponent a la darrera
actualització disponible.



Indiqueu el nombre de citacions de l’article (i no de la revista) prioritàriament dins la plataforma WoS de Clarivate,
o en el seu defecte dins Scopus o Google Scholar.



Si ho considereu oportú, incloeu una taula resum quantitativa de la vostra producció científica a l’apartat de
publicacions del CV.

