
ANNEX III.  

CRITERIS D’EXCEL·LÈNCIA ESPECÍFICS PER BRANCA DE CONEIXEMENT. 

 

BRANCA DE CONEIXEMENT EN CIÈNCIES SOCIALS  I JURÍDIQUES 

 100% Ajust de la qualitat de la difusió de la recerca derivada de la tesi als criteris 

específics d’avaluació per camp científic utilitzats per la Comissió Nacional Avaluadora 

de l’Activitat Investigadora (sexennis). 

Per tal de valorar aquest criteri, obtindran la màxima valoració en l’aplicació del criteri, 

les tesis de les quals es deriven publicacions científiques incloses en revistes indexades 

en “Journal Citation Reports” Social Sciences Edition, Sciences Edition, Arts and 

Humanities Citation Index de la Web of Sciences i SCOPUS (criteri a) dels establerts per 

la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora en el Camps 7. Ciències 

Socials, Polítiques, del Comportament i de l’Educació i el Camp 8. Ciències 

Econòmiques i Empresarials) segons l’escala: 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit de la Economia i Empresa (Camp 8): 2 

publicacions en el primer tercil. 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit de Màrqueting (Camp 8): 2 publicacions en el 

primer tercil. 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit del Dret (Camp 7): 1 publicació en el primer tercil. 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit de l’Educació (Camp 7): 1 publicació en el primer 

tercil. 

 Pera a tesis doctorals en l’àmbit de la Comunicació (Camp 7):  1 publicació en el 

primer tercil. 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit del Desenvolupament Social i Cooperació 

Internacional (Camp 7):  1 publicació en el primer tercil. 

Als efectes de baremació en aquest apartat, es consideraran equivalents 

publicacions en revistes que no compleixen el requisit anterior sempre que 

demostren un alt impacte en el seu camp de coneixement atenent al nombre de 

citacions rebudes des de la seua publicació (criteri b) dels establerts per la 

Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora en el Camps 7. 

Ciències Socials, Polítiques, del Comportament i de l’Educació i el Camp 8. 

Ciències Econòmiques i Empresarials). 

 

BRANCA DE CONEIXEMENT EN ARTS I HUMANITATS   

 10% premis i distincions honorífiques atorgades a la tesi doctoral o a la difusió 

del coneixement derivat d’aquesta. 

 90% Ajust de la qualitat de la difusió de la recerca derivada de la tesi als criteris 

específics d’avaluació per camp científic utilitzats per la Comissió Nacional 

Avaluadora de l’Activitat Investigadora (sexennis). 

Per tal de valorar aquest criteri, obtindran la màxima valoració en l’aplicació del 

criteri, les tesis de les quals es deriven publicacions científiques incloses en 

Ulrichsweb, CAPES, en el «European Reference Index for the Humanities (ERIH 

Plus)» de la ESF, MIAR, inRECH, RESH. «Arts and Humanities Citation Index» 

del «Web of Science», «Journal Citation Reports, Social Sciences Edition» y en 

Scopus, International Medieval Bibliography, RILMS Abstracts of Music 

Literature, etc.  
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BRANCA DE CONEIXEMENT EN CIÈNCIES 

 10% Premis i distincions honorífiques atorgades a la tesi doctoral o a la difusió del 

coneixement derivat d’aquesta 

 

 90% Ajust de la qualitat de la difusió de la recerca derivada de la tesi als criteris específics 

d’avaluació per camp científic utilitzats per la Comissió Nacional Avaluadora de 

l’Activitat Investigadora (sexennis). 

Per tal de valorar aquest criteri, obtindran la màxima valoració en l’aplicació del criteri, 

les tesis de les quals deriven publicacions científiques incloses en revistes indexades en 

“Journal Citation Reports” segons l’escala: 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit de la Física y la Química: 3 publicacions en el 

primer quintil. 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit de la Matemàtica: 2 publicació en el primer 

quartil. 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit de la Biologia Cel·lular y Molecular: 3 

publicacions en el primer quintil. 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit de les Ciències de la Naturalesa: 2 publicacions 

en el primer quintil. 

Als efectes de baremació en aquest apartat, es consideraran equivalents publicacions en 

revistes que no compleixen el requisit anterior sempre que demostren un alt impacte en 

el seu camp de coneixement atenent al nombre de citacions rebudes des de la seua 

publicació. A títol orientatiu, es considera suficient un nombre de cites superior a 15 

cites/any segons el “Journal Citation Reports”.  

 

BRANCA DE CONEIXEMENT EN ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

 100% Ajust de la qualitat de la difusió de la recerca derivada de la tesi als criteris 

específics d’avaluació per camp científic utilitzats per la Comissió Nacional Avaluadora 

de l’Activitat Investigadora (sexennis). 

Per tal de valorar aquest criteri, obtindran la màxima valoració en l’aplicació del criteri, 

les tesis de les quals deriven publicacions científiques incloses en revistes indexades en 

“Journal Citation Reports” segons l’escala: 2 publicacions en el primer tercil. 

 

BRANCA DE CONEIXEMENT EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

 10% Premis i distincions honorífiques atorgades a la tesi doctoral o a la difusió del 

coneixement derivat d’aquesta 

 

 90% Ajust de la qualitat de la difusió de la recerca derivada de la tesi als criteris específics 

d’avaluació per camp científic utilitzats per la Comissió Nacional Avaluadora de 

l’Activitat Investigadora (sexennis). 

 

Per tal de valorar aquest criteri, obtindran la màxima valoració en l’aplicació del criteri, 

les tesis de les quals es deriven publicacions científiques incloses en revistes indexades 

en “Journal Citation Reports” Social Sciences Edition, Sciences Edition, Arts an 

Humanities Citation Index de la Web of Sciences i SCOPUS (criteri a) dels establerts per 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf


la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora en el Camps 7, segons 

l’escala: 

 Per a tesis doctorals en l’àmbit de la Psicologia i la Infermeria: mínim 2 

publicacions en el primer o el segon quartil. 

Als efectes de baremació en cas d’ empat en aquest apartat, es consideraran el nombre de 

citacions rebudes des de la publicació segons el “Journal Citation Reports”.  

 


