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PROCEDIMENT 
Tota la documentació s'ha de presentar en format digital a través de l'Oficina Virtual de Tràmits: 

Complimentar el formulari de sol·licitud que trobareu en el següent enllaç:  

L’equip responsable enviarà totes les sol·licituds telemàtiques per tal que el termini per enviament de la documentació requerida sigui el mateix per a tots els sol·licitants 
de la universitat.   

Un cop enviada la sol·licitud rebreu l’acusament de rebuda de la sol·licitud que heu de retornar degudament signat en un termini màxim de 10 dies per tal de fer-ho arribar 
a l’agència.  

El segon pas és l’enviament de la documentació requerida. El document sol·licitud té un número de registre que serà el que heu d’utilitzar a l’OVT per l’enviament en 
format digital de tota la documentació. El termini per fer-ho és de 10 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud  

Un cop enviada la documentació cal fer el pagament de la taxa corresponent i fer arribar el comprovant a la bústia avaluacio@uoc.edu  amb el número de c/c (IBAN i 
SWIFT) en el que voleu que es faci l’abonament  

TERMINIS 
 

1. Revisió de la documentació: un cop tancada la convocatòria AQU revisa la documentació aportada per la persona sol·licitant i comprova que estigui completa. Si es 
detecten incorreccions, es notifica al sol·licitant la documentació que ha d’aportar o esmenar, i disposa de 10 dies per adjuntar-la; en cas contrari, la seva sol·licitud 
es desestima.  
 

2. Resolució de les sol·licituds: 6 mesos naturals des de l’obertura de la convocatòria 
 

3. Presentació de Recursos: 1 mes a partir de l’endemà de la data de la recepció de la notificació postal o de la publicació de l’edicte al DOGC per interposar recurs 
d’alçada davant el/la president/a de la Comissió. La instància del recurs ha de contenir les seves dades personals, exposar els motius pels quals interposa el recurs 
i explicar què sol·licita a la Comissió 
 

4. Resolució dels recursos: 3 mesos des de la presentació del recurs. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

Pas 0: 
Formulari sol.licitud 
Pas 1: 

■ Sol·licitud telemàtica  
■ Acusament de rebuda de la sol·licitud signat 

 
Pas 2: Documentació requerida- Només Format Digital 

■ Currículum vitae segons el model normalitzat. 
■ Expedient acadèmic complet oficial ( estudis de grau i doctorat) 
■ Certificat oficial emès per la/es universitat/s de la docència reglada impartida 
■ Certificat emès per la institució o institucions en què s’hagi realitzat l’estada de recerca, on 

hi consti la durada i la tasca desenvolupada.   
■ Publicacions acceptades pendents de publicació: treball en format electrònic, amb el 

document justificatiu de l'acceptació de la publicació per part de l'editor en un únic arxiu 
(pdf).  

■ Fotocòpia DNI o passaport, en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades 
telemàtiques a la PICA 

■ Fotocòpia, si escau, del títol de família nombrosa  
■ Fotocòpia del títol de doctor, només en cas de Doctorands estrangers i en els casos que el 

sol·licitant no autoritza la consulta de dades telemàtiques a la PICA 
 

 
  * La documentació que s’aporta no cal que sigui original ni fotocòpia compulsada 

Sistema d'informes valoratius (online): Es poden presentar fins a tres informes valoratius d'acadèmics de reconegut prestigi relatius al compliment de l'activitat docent i 
l'activitat investigadora del sol·licitant. La persona sol·licitant pot indicar en l'apartat Informes Valoratius de la sol·licitud, el correu electrònic de fins a tres acadèmics de 
prestigi reconegut que vol que emetin un informe valoratiu confidencial sobre la seva trajectòria acadèmica. Aquestes persones rebran en breus dies un correu electrònic 
(automàtic en català/castellà/anglès) des del qual podran redactar i enviar l'informe valoratiu.  
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REQUISITS I CRITERIS GENERALS 
 
 
 
Per poder sol·licitar un informe per a professorat lector cal estar en possessió del títol de doctor/a. 
 
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.  
 
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 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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CURRICULUM VITAE NORMALITZAT DE L’AQU 
 
0.FORMACIÓ ACADÈMICA  

 
Predoctoral, es té en compte l’expedient acadèmic, i és un mèrit addicional tenir més d’una titulació.  
 
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.  

 
Postdoctoral, es valora la recerca desenvolupada en centres diferents del de la realització de la tesi de prestigi internacional. L’obtenció d’una beca o un contracte 

competitius és un mèrit addicional.  
 
A. PROJECTES 
     Es valoren prioritàriament els projectes que siguin competitius. 
 
B. PUBLICACIONS 

Es considera la qualitat i la quantitat de les publicacions valorant especialment la trajectòria dels últims anys. La valoració de les publicacions és l’específica de cada 
àmbit de coneixement (veure l’apartat de criteris d’avaluació de l’experiència investigadora per àmbits, pàg. 12). Els treballs de divulgació tenen una importància molt 
menor en l’avaluació. 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. 

 
B1. Articles en revistes amb avaluació externa:  es valoren d’acord amb el prestigi de la revista en el seu àmbit, tenint en compte el nombre i l’ordre d’autors. Es té en 

compte la classificació de la revista segons el (JCR), que inclou el Science Citation Index (SCI), el Social Science Citation Index (SSCI) i l’Arts and Humanities Citation 
Index (AHCI). 

 
B.2. Llibres i capítols de llibre: 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. 
 
B.3. Altres publicacions, 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.  
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B.4 Publicacions amb avaluació externa resultants de congressos: les contribucions a congressos poden publicar-se en forma d'article en revistes, proceeedings, com a 

capítols de llibres, etc.  
 
C. 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. 

 
 
E. 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. 
A efectes de l'avaluació, no es consideraran les estades de recerca que no estiguin certificades oficialment. 

 
F. 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 
 

I. EXPERIÈNCIA DOCENT  
 

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 es 
valora, si escau, a l’apartat d’altres mèrits docents. 
Es valoren els indicis de qualitat de l’actuació docent 
A efectes de l'avaluació, no es considerarà la docència reglada universitària impartida que no estigui certificada oficialment. 

 
M. INNOVACIÓ DOCENT 

 
Es pren en consideració els projectes d’innovació docent . Es valora el grau de qualitat, l’entitat finançadora i la durada. 
També es valora les tasques institucionals de millora de la docència 
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INDICACIONS PER L’APARTAT DE  PUBLICACIONS DEL CV 
 

   
 

 

 

 

 

Introduir només les 
dades de ISI Journal 

Citation Reports 

Introduir la resta 
d’indicadors de 
qialitat, incloses 
les citacions de 

ISI Web of 
Science, Scopus i 
Google Scholar. 
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Com consultar els indicadors de ISI Journal Citation Reports (SCI/SSCI) 

Consulteu la base de dades Journal Citation Reports des del següent enllaç de 
Biblioteca: http://0-jcr-incites.fecyt.es.cataleg.uoc.edu  

Per consultar el factor d’impacte d’una revista: 

 
 

 

 

Per consultar la categoria (o categories) i quartil d’una revista: 
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Com consultar el nombre de citacions  (SCI/SSCI/AHCI) 

Consulteu la base de dades ISI Web of Knowledge des de l’apartat de bases de dades de la Biblioteca o des del següent enllaç http://0-
sauwok.fecyt.es.cataleg.uoc.edu/www/, i seleccioneu l’opció Cited Reference Search des del desplegable de la Basic Search: 

 
 

 

 
 
Nota: s’han de contemplar les diferents variants del nom de l’autor. Cal tenir present que es recullen les cites dels articles indexats a ISI i dels que estan referenciats pels 
articles indexats a ISI. 
  

 
Permet fer una cerca 

per nom d’autor, 
publicació o any de 

publicació 
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Com consultar altres indicis de qualitat de Ciències Socials i Humanitats 

 

● Scimago: revistes internacionals i interdisciplinars, elaborat amb dades d’SCOPUS. Proporciona índex d’impacte (SJR), àrea temàtica i quartil. 
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

● CARHUS Plus+ 2014: revistes internacionals de ciències socials i humanitats, elaborat per l’AGAUR. Proporciona una Categoria (A,B,C,D) i una àrea temàtica, però 
no es poden extreure quartils. https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl 

● MIAR: Matriu d’Informació per l’Avaluació de Revistes, elaborat per la Universitat de Barcelona. Proporciona índex d’impacte (ICDS), àrea temàtica i quartil. 
http://miar.ub.es/buscar.php 

● CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas, de Ciències Socials i Humanitats, elaborat per EC3metrics SL. Proporciona una categoria (A, B, C, D i 
Excel·lència). http://www.clasificacioncirc.es/ 

● DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas d’Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques, elaborat per CINDOC. Proporciona un valor de difusió 
internacional (alt, mitjà o baix). http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php 

● ERIH Plus: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, elaborat per la European Science Foundation. Actualment inclou les ciències socials, 
però ha perdut els indicadors de 2011 (INT1, INT2, NAT). https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/   

● LatIndex: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, elaborat per la Universitat 
Autònoma de Mèxic. El catàleg inclou únicament les revistes (electròniques o impreses) que compleixen els criteris de qualitat editorials dissenyats per Latindex. 
http://www.latindex.unam.mx/ 

● Revistes acreditades per la FECYT: http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoSelloFECYT.pdf  

Nota:  

 Revista indexada: revista inclosa en bases de dades bibliogràfiques. 
 Revista acreditada: revistes que han passat un procés d'avaluació amb uns criteris propis.  

 

Al web de la Biblioteca de la UOC, podeu consultar l’apartat de Recerca > Suport a l’Avaluació > Avaluació de revistes científiques: 
http://biblioteca.uoc.edu/app/bibweb/?q=ca/materials/recull/avaluació-de-revistes-científiques. Per a qualsevol dubte relacionat amb l’avaluació de les publicacions 
científiques podeu posar-vos en contacte amb la Biblioteca de la UOC a través del formulari disponible a Recerca > Suport a l’Avaluació >  servei de Suport a les 
convocatòries d’acreditació de les agències avaluadores. 
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Com consultar indicis de qualitat de llibres 

 

 
 

 

1. Consulteu la base de dades de les publicacions monogràfiques editades a Espanya que tenen ISBN en aquest enllaç: Base de datos del ISBN  

 

Com consultar indicis de qualitat de les Editorials 

● SPI-Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences: rànquing orientatitu del CSIC per l'avaluació de la qualitat de les editorials de llibres 
científics  http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html  

● Publishers Scholar Metrics: index bibliomètric que pretén mesurar l’impacte de les editorials de monografies científiques en l’àmbit d’Humanitats i Ciències 
Socials.  

Al web de la Biblioteca de la UOC, podeu consultar els indicis de qualitat per avaluar llibres a  l’apartat de Recerca > Suport a l’Avaluació > Avaluació de llibres: 
http://biblioteca.uoc.edu/app/bibweb/?q=ca/recursos/recull/avaluació-de-llibres 

  

2. Afegir indicis de qualitat: 
citacions, ressenyes, etc. 

1. Introduir la 
dada de l’ISBN 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ PER ÀMBITS  
  

ÀMBIT D’HUMANITATS 

          

 
 
 
S’han d’aconseguir com a mínim 150 punts i la puntuació màxima són 300 punts 
(es valora segons aquesta escala, A=3 punts; B=2 punts; C=1 punt; D/NE=0 punts, 
ponderada pel pes de cada apartat). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA EN HUMANITATS 60% 

Publicacions 30% 
- s’han d’assolir 6 punts mínim (1 punt = 1 article o capítol de llibre d’una 

extensió mínima de 10 pàgines). S’apliquen coeficients multiplicadors 
(per exemple, un llibre de més de 50 pàgines) o reductors (per 
exemple, una ressenya o un elevat nombre d’autors)  

- es mesuren per la seva qualitat i originalitat 
- índex a considerar: Journal Citation Reports, Social Sciences Citation 

Index, Arts and Humanities Citation Index i altres repertoris de revistes 
del camp  

- es poden considerar com a indicis de qualitat els informes confidencials 
aportats per acadèmics a petició del candidat 

 

Aportacions a congressos 15% 
- l’aportació bàsica és una comunicació presentada oralment (1 punt). 

S’apliquen coeficients reductors segons la coautoria i el tipus 
d’aportació 

- el volum d’aportacions ha d’assolir una de les següents magnituds: 
      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 

      b) 1’25 punts per any en el període dels 4 últims anys abans de 
l’avaluació 

 

Participació en projectes 15% 
- haver format part de projectes competitius durant la meitat del període 

transcorregut des de l’obtenció de la llicenciatura o bé durant els 
últims 4 anys 
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FORMACIÓ ACADÈMICA EN HUMANITATS 15% 

Predoctoral:  

- Mitjana de l’expedient de la carrera 

- Mèrit addicional: segona llicenciatura o diplomatura 

5% 

Doctoral:  

- es valora la qualificació obtinguda en la lectura de la tesi 

- es tenen en compte les publicacions derivades de la tesi doctoral 

- es valoren les estades de recerca en el període (mínim 3 mesos) 

- es valora haver obtingut el premi extraordinari de doctorat 

5% 

Postdoctoral:  

- es valoren les hores de docència en Màsters i Postgraus 

- es valoren les estades recerca en període postdoctoral 

- es valora haver estat becari 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXPERIÈNCIA DOCENT EN HUMANITATS 25% 

Trajectòria docent:  

- Volum de docència universitària certificada i els indicis de qualitat ( 
2 anys de docència a temps complet valoració positiva) 

15% 

Innovació docent:  

- Mínim de 3 aportacions activitats institucionals de millora de la 
docència: favorable 

- es valora l’assistència a cursos de formació docent universitària 

10% 

 

 

 

 

  



 

          Guia per a l’acreditació de professorat lector 
        

Última revisió del document: 14/02/2017 
15 de 20 

ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS 

 
 
 

 
 
 
 
S’han d’aconseguir com a mínim 50 punts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA EN CIÈNCIES SOCIALS 60% 

Publicacions 50% 
 
- Es valora més la qualitat que la quantitat de les aportacions .  

- 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. 

 
- han d’haver estat sotmeses a processos d’avaluació peer review. 
 
- índex a considerar: Social Science Citation Index o altres índexs 

internacionals.  
 
- Altres indicis de qualitat: les citacions, matisar tenint en compte els 

coautors dels treballs i 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 

 

Aportacions a congressos 5% 
 
   es considera la freqüència de participacions actives en congressos en 

els anys recents, així com l’abast i la rellevància internacional del 
congrés  

 

 

Participació en projectes 5% 
 
- haver format part de projectes competitius 
- la valoració es complementa amb la direcció de tesis o tesines de 

màster o de llicenciatura  
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FORMACIÓ ACADÈMICA EN CIÈNCIES SOCIALS 15% 

Predoctoral:  

-es valoren les titulacions aportades (excloses les de doctorat) i la 
qualitat dels centres on s’han obtingut 

- es valoren les qualificacions acreditades 

- es valoren les estades predoctorals 

5% 

Doctoral i postdoctoral: 

- es valora la qualificació obtinguda al doctorat i la qualitat del 
centre 

- es valora la Menció de doctorat internacional Postdoctoral o haver 
obtingut un premi extraordinari 

- es valoren les estades recerca en període postdoctoral 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPERIÈNCIA DOCENT EN CIÈNCIES SOCIALS 25% 

 
Trajectòria docent: Volum de docència universitària certificada i els 
indicis de qualitat  
 

15% 

Innovació docent:  

- es valoren les aportacions en preparació de materials docents, 
projectes d’innovació docent i tasques institucionals de millora de 
l’activitat docent. 

- es valora l’assistència a cursos de formació docent universitària 

10% 
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ÀMBIT DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT 

 
 

 
 
 
El mínim per assolir un informe favorable són 50 punts.  
 
*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.         
 
 
 
 
 
                                                    

 

EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA EN CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALU fins a 65 
punts 

Articles científics 
fins a 54 

punts 
- es valoren les publicacions en revistes indexades que hagin passat 

un procés d’avaluació peer review i que apareguin en els llistats 
d’ISI SCI o similars 

- índex a considerar: preval la publicació en revistes del primer 
quartil, i no es valoren les revistes del quart quartil* 

- es valora que l’autor signi en primer lloc (o com a últim, en cas que 
sigui el director del treball) 

- del conjunt de publicacions dels darrers deu anys, s’avaluen les cinc 
millors. Es demana que part dels articles s’hagi publicat els darrers 
tres anys 

 

Altres publicacions i congressos fins a 3 
punts 

- en la publicació de llibres es valora la qualitat de l’editorial segons el 
seu prestigi internacional 

- mèrits addicionals: l’abast i la rellevància internacional d’aquests, i 
les comunicacions orals i ponències invitades.  

 

Projectes i direcció d’activitats de recerca 
fins a 4 
punts 

- haver format part de projectes de recerca finançats en 
convocatòries competitives públiques i/o privades. 

-  queden exclosos els no competitius, tipus contractual 
-  es valora positivament ser l’investigador principal 
- la valoració es complementa amb la direcció de tesis doctorals, 

màsters o activitats similars 

 

Altres mèrits  
fins a 4 
punts 

- es valoren les estades de recerca mínim de 6 mesos i 
preferiblement superiors a 1 any en centres de reconegut prestigi 
internacional 

- es valoren les activitats de transferència de tecnologia 

 



 

          Guia per a l’acreditació de professorat lector 
        

Última revisió del document: 14/02/2017 
18 de 20 

 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA EN  CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT Fins a 20 
punts 

Predoctoral 
 
- es valora el tenir més d’una titulació o obtenció d’un premi 
extraordinari  
- es té en compte la mitjana de l’expedient superior a 2,5 
 

fins a 6 
punts 

Doctoral i postdoctoral: 
 
-  es valora la qualificació obtinguda en la lectura de la tesi 
- es tenen en compte les publicacions derivades de la tesi doctoral 
- es valora haver estat beneficiari d’una beca competitiva  
- es té en compte l’estada de recerca període postdoctoral mínim de 
6 mesos, preferentment de com a mínim un any i mig.  
 

fins a 12 
punts 

Mèrits professionals fins a 2 
punts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPERIÈNCIA DOCENT EN  CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT Fins a 15 
punts 

 
-Trajectòria docent: Volum de docència universitària certificada i els indicis de 
qualitat  Temps equivalent a un semestre complet de docència teòrica : Valoració 
màxima  
- Preparació i publicació de materials docents  

Innovació docent:  
-Projectes d’innovació docent , entitat finançadora i durada 
-Assistència a cursos de formació docent universitària 

 

 

  



 

          Guia per a l’acreditació de professorat lector 
        

Última revisió del document: 14/02/2017 
19 de 20 

ÀMBIT D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

 
 

 
 
 
 
                                
El mínim per assolir un informe favorable són 50 punts.  
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA EN ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

Publicacions en revistes de prestigi internacional 
- índex a considerar: JCR d’ISI en els àmbits temàtics de les edicions del 

Science Citation Index del Social Science Citation Index i de l’Arts and 
Humanities Citation Index corresponents a les àrees d’Enginyeria i 
Arquitectura 

- No es consideren les publicacions en actes de congressos encara que 
tinguin ISSN i estiguin indexades a JCR/SCI. Aquestes aportacions 
s’avaluen a l’apartat de contribucions a congressos 

- es considera el nombre d’autors, l’ordre que ocupa la persona sol·licitant en 
el llistat d’autors i el quartil que ocupa la publicació 

- 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 

- la qualitat preval sobre la quantitat. 
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 valora l’originalitat, l’autoria o coautoria, o bé l’editor d’un llibre de 

diversos autors (excloent les actes de congressos) 
- es valora el prestigi internacional de l’editorial 

Participació en projectes i contractes de recerca amb finançament 

- es valora que s’hagi obtingut finançament en convocatòries competitives 

Altres mèrits 

- es valoren els premis i guardons, conferències invitades en congressos, i 
centres universitaris o altres centres de recerca, càrrecs de 
responsabilitat, informes valoratius, etc. 

 
 
 



 

          Guia per a l’acreditació de professorat lector 
        

Última revisió del document: 14/02/2017 
20 de 20 

 
 
 
 

FORMACIÓ ACADÈMICA EN ENGINYERIA I ARQUITECTURA 15% 

Predoctoral: 

- es valora tenir més d’una titulació  

- es valora la mitjana de l’expedient 

- es valoren les estades de recerca en el període 

Doctoral i postdoctoral: 

- es valora el centre on s’ha realitzat la formació 

- es valora la qualificació obtinguda en la lectura de la tesi 

- es tenen en compte les publicacions derivades de la tesi doctoral 

- es valora haver estat beneficiari d’una beca competitiva  

- es valoren les estades de recerca en el període. Es valoren les 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXPERIÈNCIA DOCENT EN ENGINYERIA I ARQUITECTURA 20% 

-Trajectòria docent: Volum de docència universitària certificada i els indicis de 
qualitat  (Mínim 15 crèdits de docència universitària reglada) 

- es valora la preparació i publicació de materials docents  

- es té en compte la direcció de projectes i TFCs 

- es valoren els càrrecs de responsabilitats  

Innovació docent:  

-es tenen en compte els projectes d’innovació docent, l’entitat finançadora i la 
durada 

-es valoren els premis i/o reconeixement a l’activitat docent.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


