
CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ INTERMÈDIA DELS LECTORS DEL  

DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ, D’INTERPRETACIÓ I D’ESTUDIS DE L’ÀSIA ORIENTAL (DTIEAO) 

Procediment de seguiment dels lectors: 
1. Inici: anàlisi del punt de partida, establiment d’objectius i pla de treball individualitzat. 
2.1r any: informe valoratiu de l’evolució 
3. 2n any: avaluació dels mèrits en funció d’aquests criteris 
4. 3r any: informe valoratiu d’avaluació intermèdia per tal de comprovar que el lector està en situació de sol·licitar l’acreditació. Per aprovar, caldrà obtenir una nota mínima de 5/10. 
 

Mèrits Publicacions 
Activitats de 

transferència i 
recerca 

Projectes competitius 
Nivell acompliment 

docent 

Implicació activitats 
científiques i docents del 

DTIEAO 

Congressos 
internacionals 

Mobilitat  

Indicadors 

Acreditar un mínim de 
10 articles a revistes 

indexades com a A o B 
en índexs de 

reconegut prestigi.
i
 

Almenys 3 han d’haver 
estat enviats durant 
els primers 2 anys de 

lector. Valdran articles 
no publicats amb carta 

d’acceptació.
ii
 

Altres activitats 
vinculades a la 

recerca i 
transferència 

(gestió de 
publicacions, 
pertinença a 

consells editorials, 
revisió de 

publicacions, 
organització 

congressos, etc.) 

Participació o direcció 
en almenys un projecte 
de recerca competitiu 

(convocatòries del 
sector privat o de les 

administracions 
públiques europees, 

estatals o 
autonòmiques) en els 

darrers 3 anys. 

Es tindran en compte 
els resultats de 
l’enquesta de 

professorat que 
hauran d’estar a la 

mitjana de la titulació 
i departament 

Es valorarà la capacitat 
d’iniciar una línia o nucli 
de recerca vinculat a un 

grup de recerca del 
departament. També es 

valorarà la seva 
implicació en direcció de 
tesis i TFM i la impartició 
i/o coordinació de cursos 

de doctorat, postgrau i  
màster 

Participació 
com a ponent 
a un mínim de 
3 congressos 

internacionals 
realitzats en 

el trienni 
avaluat 

Els doctors per la 
UAB han 

d’acreditar  
estades de 

mobilitat feta 
corresponent a 

almenys 1,5 anys 
o acreditar amb 

una carta 
d’acceptació del 
centre que es vol 
visitar que està 

planificada. 

Puntuació sobre 
10 punts i 

mètode de 
puntuació 

Puntuació màx.: 6,5 
Proposta: 3 articles 

nous: 1 punt per 
article (màxim 3) 
Comptar amb 10 

articles: 3,5 (comptar-
ho proporcionalment) 

Puntuació màx.: 0,5 

Puntuació màx.: 1,5 
Proposta:  

Sí: 1,5 
No: 0 

Puntuació màx.: 0,1 
Proposta:  

Sí: 0,1 
No: 0 

Puntuació màx.: 0,65 
Proposta:  

Línia/nucli: 0,15 (es 
valora haver dirigit 
activitats/ser IP de 

sol·licituds) 
Impartició o coordinació: 

fins a 0,20 
Tesis: 0,15 / tesi  

TFM: 0,05 (màxim 0,3) 

Puntuació 
màx.: 0,375 
Proposta:  

Sí/No 

Puntuació màx.: 
0,375 

Proposta:  
Sí/No 

Doctors no UAB: 
0,375 

Puntuació AQU 70% 15% 7,5% 7,5% 

 

                                                      
i D’acord amb els criteris de l’AQU, els articles han d’estar publicats en revistes que hagin passat un procés d’avaluació peer review i que estiguin presents en índexs de citacions (en particular el Social Sciences 
Citation Index i l’Arts and Humanities Citation Index o Scopus), o bé en d’altres bases de dades bibliogràfiques especialitzades de prestigi internacional. Per precisar la repercussió efectiva de la recerca duta a terme 
pel sol·licitant, i quan sigui possible, es considerarà la posició de la revista en repertoris d’avaluació de revistes, així com el nombre de citacions rebudes per cada article. Els sol·licitants hauran de tenir, pel cap baix, 
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10 articles de les categories descrites, quatre dels quals, com a mínim, hauran de ser de nivell A o B. Es considera A la revista d’àmbit internacional, del màxim nivell de qualitat dins de la seva disciplina, present en 
índexs de citacions selectius i situada en repertoris d’avaluació i classificació de revistes en les posicions més elevades. Es considera de nivell B o bé la revista d’àmbit internacional, present en índexs de citacions 
selectius i situada en repertoris d’avaluació i classificació de revistes en les posicions inferiors a les del grup A, o bé la revista no present en índexs de citacions selectius, però reconeguda com del màxim nivell de 
qualitat dins del seu àmbit, d’abast internacional, amb un sistema d’avaluació d’originals rigorós i amb un comitè científic internacional. Es considera de nivell C la revista de bon nivell de qualitat dins del seu àmbit, 
amb un sistema d’avaluació rigorós. 
ii Si el/la candidat/a aporta un llibre o capítol de llibre com a publicació, els membres avaluadors poden tenir en compte els criteris de l’AQU en aquest sentit:  
“En referència a la publicació de llibres, es valoraran els llibres de caràcter original (on el sol·licitant és l’autor o coautor i/o l’editor d’un llibre multiautor) publicats per editorials especialitzades. Es defineixen dos 
nivells de valoració per als llibres: a) Llibres publicats en editorials internacionals de prestigi reconegut; b) Llibres publicats en editorials de prestigi d’abast nacional amb criteris de selecció rigorosos. Els llibres de 
qualitat es podran assimilar als articles en àmbits determinats. 


