Darrera actualització: 01/09/2012
Document informatiu elaborat per:
Dra. Sara Rovira-Esteva, Coordinadora de Recerca
Departament de Traducció i Interpretació (UAB)
Amb la col·laboació de la Biblioteca d’Humanitats (UAB)

Preguntes més freqüents sobre els estàndards
d’avaluació de la producció científica
en revistes acadèmiques en l'àmbit
dels Estudis de Traducció i Interpretació i
dels Estudis d'Àsia Oriental
Índex de continguts
1. Introducció ....................................................................................... 2
2. Què és un índex de revistes? .............................................................. 2
3. Tots els índexs de revistes són iguals? ................................................. 2
4. Com podem saber si una revista està indexada? .................................... 3
5. Què és el factor d'impacte d’una revista? .............................................. 3
6. Com es calcula el factor d'impacte (expressat amb decimals)? ................. 3
7. Com podem saber l'índex d'impacte d'un article nostre? ......................... 3
8. Què és un quartil? ............................................................................. 4
9. Quins són els índexs internacionals i estatals més prestigiosos? ............... 5
10. En quins índexs estatals i internacionals hem de publicar per rebre una
avaluació positiva de l'AQU, l’AGAUR, l'ANECA o la CNEAI? ......................... 12
11. Quines revistes de l’àmbit de la Traducció i dels Estudis de l'Àsia Oriental
estan indexades? .................................................................................. 12
12. Quins paràmetres es tenen en compte a l’hora d’incloure una revista en un
determinat índex? ................................................................................ 13
13. Pot estar indexada una revista que fa poc que ha sortit? ....................... 13
14. És possible que revistes de reconegut prestigi en un àmbit determinat no
es trobin indexades en cap índex? .......................................................... 13
15. Quin efecte té sobre la indexació d'una revista el fet que un article sigui
citat en d'altres articles? ........................................................................ 13
16. Existeix una base de dades estatal o internacional de consulta lliure on
apareguin els principals índexs de revistes? ............................................. 14
17. Són fiables les dades que ofereixen les pàgines del DICE o del RESH,
sobretot pel que fa a la secció d'indexació de les revistes? ......................... 14
18. Com podem saber si un autor o nosaltres mateixos hem estat citats en
alguna revista? .................................................................................... 14
19. Quin sistema existeix per a l’avaluació de la qualitat dels capítols de llibres
publicats en monografies dins de les àrees de coneixement del Departament?
15
20. Quin factor juga en la indexació l'editorial en què es publica una
determinada revista? ............................................................................ 16
21. Com podem obtenir informació sobre la producció científica d’un
investigador? ....................................................................................... 16
22. Com cal emplenar l’apartat de publicacions científiques en revistes per a
l’acreditació de l’ANECA, l’AQU o la CNEAI? .............................................. 17
ANNEX ................................................................................................ 29
Indexació de revistes acadèmiques de l'àmbit dels Estudis de Traducció i
Interpretació i dels Estudis d'Àsia Oriental ............................................... 29

1

Darrera actualització: 01/09/2012

1. Introducció
La indexació de revistes científiques és una pràctica força estesa en
l'àmbit acadèmic i científic en el qual s'emmarca els sistema universitari
català. Si bé no es pot dir que la qualitat de la recerca depengui de
l'existència d'aquests índexs, sí que es pot observar que la majoria de
revistes científiques hi són referenciades, i tot apunta a què aquesta
tendència anirà en augment.
Tot i que és una fórmula d'avaluació que té encara mancances
destacables, és cada cop més utilitzada a l'hora d'avaluar la qualitat de
la producció científica individual o institucional i ens afecta de ple quan
ens hem d’acreditar, demanem un tram de recerca, ens avaluen la
qualitat dels programes de doctorat, demanem finançament per a
projectes i grups de recerca, etc. Atenent a tot això, conèixer com
funcionen aquests sistemes d'indexació sens dubte ens pot ser força útil,
si no indispensable per reeixir en la nostra carrera acadèmica.
En tot cas, hem de tenir en compte que en Ciències Socials i, sobretot en
les Humanitats, la publicació en revistes indexades per ara no és encara
el principal vehicle de comunicació científica, la qual cosa fa que aquests
àmbits temàtics no estiguin ben representats en les anàlisis
bibliomètriques.

2. Què és un índex de revistes?
Un índex de revistes és una llista de revistes científiques seleccionades i
classificades segons diferents criteris. N’hi ha que s’usen per establir i
avaluar la qualitat de la producció científica dels investigadors o de les
institucions vinculades a la recerca. Normalment aquests índexs es
troben en bases de dades estatals o internacionals.

3.

Tots els índexs de revistes són iguals?
No tots els índexs de revistes són iguals. N’hi ha que tenen un valor
merament informatiu (bases de dades) i n’hi ha d’altres que s’utilitzen
per avaluar l’activitat investigadora de persones o institucions (índexs
d’impacte).
Entre els índexs que s’utilitzen per avaluar l’activitat investigadora de
persones, grups o institucions, n’hi ha, per exemple, que consisteixen
merament en una llista de revistes (en aquests casos, el sol fet
d’aparèixer-hi es considera un indicador de qualitat de la revista),
d’altres classifiquen les revistes en tres o quatre categories (A, B, C i D),
i d’altres les ordenen en tercils o quartils en funció del seu factor
d’impacte.
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4.

Com podem saber si una revista està indexada?
Hi ha tres maneres:
1. Buscant directament la revista en qüestió en cadascun dels índexs
que ens interessen.
2. Consultant el lloc web de la revista en qüestió (normalment sota
l’etiqueta “Abstracting & Indexing”) o bé, si la revista no esta en
format digital, consultant l”Editorial Board” de la revista en paper.
3. Consultant una base de dades de revistes de la teva àrea de
coneixement que inclogui informació sobre els índexs en què
apareixen. El Departament de Traducció i Interpretació n’ha elaborat
una de Traducció i Interpretació i una altra d’Estudis de l’Àsia Oriental
en col·laboració amb la Biblioteca d’Humanitats amb l’objectiu que
esdevinguin una eina de consulta pràctica per a tot el personal
investigador adscrit a alguna d’aquestes àrees de coneixement. La
trobareu annexada a aquest document.

5.

Què és el factor d'impacte d’una revista?
El factor d’impacte mesura la repercussió que ha tingut una revista en la
literatura científica a partir de l’anàlisi de les citacions que han rebut els
articles que s’hi han publicat. Permet comparar revistes, fer rànquings
en funció d’aquest factor i reflectir la rellevància relativa de cada títol.

6.

Com es calcula el factor d'impacte (expressat amb
decimals)?
El factor d’impacte correspon a la divisió del nombre de citacions que
han rebut els articles d’una revista entre el nombre d’articles que s’hi
han publicat. Tot i que poden variar certs elements en el càlcul (com ara
el període d’anys o el tipus d’articles a comptar) i que s’han de tenir
presents certes variables (articles breus amb gran nombre de referències,
procedència i àmbit temàtic de les publicacions incloses, etc.), la fórmula
més habitual és aquesta:
Factor
impacte
2006

=

citacions que han rebut el 2006 els articles publicats el
2004 i el 2005
nombre d’articles publicats en el període 2004-2005

Per exemple, per calcular el factor d’impacte de l’any 2006 de la revista
Environmental History:
Citacions que han rebut l’any 2006 articles publicats el 2004 i 2005:
41 + 24 = 65
Articles publicats el 2004 i 2005: 21 + 19 = 40
Índex d’impacte 2004: 65/40= 1,625

7.

Com podem saber l'índex d'impacte d'un article nostre?
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No hi ha mecanismes per saber l’índex d’impacte d’un article concret,
però sí que podem saber l'índex d'impacte d'una revista on hem publicat,
sempre que la revista en qüestió aparegui en índexs que calculen aquest
factor, com ara el SSCI (Social Science Citation Index) de l’ISI, el SJR de
l’Scopus o els índexs espanyols In-RECS y RESH.
Si la nostra revista està indexada al Social Science Citation Index (SSCI),
podem consultar el seu índex d’impacte o bé a través l’ISI Web of
Knowledge, al qual podem accedir gratuïtament des dels ordinadors de
la universitat, o bé mitjançant una eina, molt útil i més fàcil d’usar que
l’anterior, elaborada recentment des del Vicerectorat d’Investigació de la
UAB (http://www.recerca.uab.es/JournalMetrics/index.php).
En el primer cas, el JCR (Journal Citation Reports) de l’ISI inclou el
factor d’impacte de més de 7.500 publicacions periòdiques, s’edita
anualment i té dues edicions: el Science Citation Index (SCI) i el Social
Science Citation Index (SSCI).1 No obstant això, cal tenir en compte que
el factor d’impacte del JCR té certes limitacions: 1) poca o quasi nul·la
presència de revistes no anglosaxones o en llengua no anglesa; 2) la
qualitat d’una revista ve determinada també per d’altres factors (comitè
editorial, compliment de la periodicitat, etc.); 3) com que existeixen
diferents graus de citació i d’hàbits de publicació segons les àrees de
coneixement, aquest índex no és vàlid per comparar revistes de
disciplines diferents.
Per consultar el factor d’impacte d’una revista al JCR heu d’accedir a la
pantalla de cerca de JCR. Trieu l’edició Social Science i l’any en què va
sortir publicat el vostre article (podeu especificar, a més, altres opcions a
la columna de la dreta, com ara veure les publicacions periòdiques per
matèria, editor o país, especificar una revista en concret, veure tots els
títols de publicacions periòdiques, etc.). Cliqueu “submit” per veure els
resultats i cliqueu “log out” un cop finalitzada la consulta.

8.

Què és un quartil?
Si dividim el llistat de revistes ordenades pel factor d’impacte entre
quatre, obtindrem quatre grups de revistes, cadascun dels quals és un
quartil. Així al primer quartil hi haurà les revistes amb el factor d’impacte
més alt. Per exemple, a l’IN-RECS els quartils surten indicats en el llistat,
però al JCR caldrà dividir el nombre total de revistes del llistat entre
quatre per saber quants títols té cada quartil. A vegades, també es parla
de tercils, que consisteix a dividir aquests llistats entre tres.

1

Tinguem en compte que l’Arts and Humanities Citation Index (AHCI) no està
disponible al JCR i que el aquest tampoc no inclou totes les revistes incloses en el
SCCI.
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9.

Quins són els índexs internacionals i estatals més
prestigiosos?
Al document de criteris d’avaluació per a l’acreditació de professorat
titular de l’ANECA hi diu: “Se valoran preferentemente los artículos
publicados en revistas de carácter internacional, cuya inclusión en las
siguientes bases de datos se considera como una referencia de calidad:
por ejemplo, Francis, International Bibliography of the Social Sciences
(IBSS), Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Social Science
Citation Index (SSCI) (...), Répertoire Bibliographique, International
Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences,
Linguistic Bibliography (BL) (...). En este campo también se puede
utilizar como referencia de calidad para las publicaciones españolas la
base de datos DICE.”
L’AQU, en els seus criteris d’avaluació de la recerca (figura d’agregat) i
pel que fa referència als articles, ens informa que es valoraran
bàsicament les publicacions en revistes indexades, és a dir, que hagin
passat un procés d’avaluació per peer review i que apareguin als bancs
de dades de l’ISI o similars. El sistema de valoració estableix tres
categories de revistes (A, B i C), segons la classificació següent:
A) Revista d’àmbit internacional, del màxim nivell de qualitat dins de
la seva disciplina, situada als índexs internacionals amb els
coeficients d’impacte més alts.
B) Revista d’àmbit internacional, situada als índexs internacionals
amb un coeficient d’impacte inferior a les del grup A.
B) Revista no indexada 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.
C) Revista de bon nivell de qualitat dins del seu àmbit, amb un
sistema d’avaluació rigorós.

Tant la CNEAI com l’AQU, en els criteris publicats per a l’avaluació dels
trams de recerca també esmenten explícitament com a índexs de referència
l’European Reference Index for the Humanities (ERIH), l’Scopus i el Catàleg
Latindex.
L’AGAUR va publicar el 2010 les llistes CARHUS+ que utilitzarà a partir d’ara
per a l’avaluació de la producció científica en les seves diferents
convocatòries. A l’enllaç següent trobareu informació sobre aquestes llistes:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=
carhus_2010.2
Per part seva, el 2011 l’AQU va publicar la seva pròpia llista elaborada a
partir de l'anàlisi que la seva àrea d'Avaluació del Professorat i Recerca ha
dut a terme sobre el perfil de mèrits per a l'acreditació del professorat lector
i agregat en els àmbits de coneixement d'Humanitats i Ciències Socials
(http://www.aqu.cat/doc/doc_19971090_1.xls). Tot fa pensar, doncs, que
2

La versió definitiva de Carhus Plus 2010, que substitueix l’anterior, es va publicar
el 20 d’octubre de 2011.
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els avaluadors de l’AQU no necessàriament es guiaran per les llistes
publicades per l’AGAUR, sinó per les que han confeccionat ells mateixos.
A continuació hem inclòs els enllaços als índexs que esmenten les diferents
agències d’avaluació espanyoles i catalanes (ANECA, AQU, CNEAI i AGAUR).
Tinguem en compte que cadascun d’ells tenen mètodes de cerca diferents i
que tenen un caràcter dinàmic:
•

AHCI (Arts & Humanities Citation Index) de l’ISI:
o

Llistat de revistes que indexa (accés lliure):

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H
o

Accés per la consulta d’articles, publicacions, informes, etc.
(base de dades que es troba dins del WOK, només consultable des
d’una IP de la UAB): http://www.accesowok.fecyt.es/login/

•

SSCI (Social Sciences Citation Index) de l’ISI:
o

Llistat

de

revistes

que

indexa

(accés

lliure):

http://www.thomsonscientific.com/cgibin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=J
o

Accés per la consulta d’articles, publicacions, informes, etc.
(base de dades que es troba dins del WOK, només consultable des
d’una IP de la UAB): http://www.accesowok.fecyt.es/login/

•

BL (Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique) (de
pagament, actualment la UAB no hi està subscrita).
Base de dades amb referències bibliogràfiques de publicacions de totes
les branques de la lingüística i de totes les llengües del món, amb èmfasi
en les no indoeuropees. Se centra en els treballs sobre lingüística
publicats fora de l'Europa occidental i Nord-Amèrica.
http://www.blonline.nl/public/

•

CSA Sociological Abstracts
Base de dades que indexa publicacions internacionals sobre sociologia i
d’altres disciplines relacionades. Hi trobem resums d’articles i ressenyes
de llibres de més de 1.800 revistes, a més a més de resums de llibres,
capítols de llibres, tesis doctorals i comunicacions de congressos.
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o

Llistat

de

revistes

que

indexa

(accés

lliure):

http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabsset-c
o

Accés per a la consulta d’articles, publicacions, informes,
etc.

(només

consultable

des

d’una

IP

de

la

UAB):

http://csaweb116v.csa.com/ids70/quick_search.php?SID=l4pj8kc
momnfeo1srab10nvfq5

•

LISA (CSA-Library and Information Science Abstracts) (accés lliure)
Base

de

dades

bibliogràfica

especialitzada

en

biblioteconomia,

documentació i matèries afins. Conté més de 279.000 referències de 440
revistes diferents. Inclou més de 68 països en més de 20 llengües
diferents.
http://www.csa.com/factsheets/supplements/lisa.php

•

LLBA (CSA Linguistics & Language Behavior Abstracts)
Base de dades que indexa publicacions internacionals sobre lingüística i
d’altres disciplines relacionades. Cobreix tots els aspectes de la llengua
(fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica) i els diferents
enfocaments (descriptius, diacrònics, contrastius, teòrics, etc.). Hi
trobem resums d’articles i ressenyes de llibres de més de 1.500 revistes,
a més a més de resums de llibres, capítols de llibres i tesis doctorals.
o

Llistat

de

revistes

que

indexa

(accés

lliure):

http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
o

Accés per a la consulta d’articles, publicacions, informes,
etc.

(només

consultable

des

d’una

IP

de

la

UAB):

http://csaweb116v.csa.com/ids70/quick_search.php?SID=l4pj8kc
momnfeo1srab10nvfq5

•

FRANCIS
Base de dades bibliogràfica creada per l’Institut de l'Information
Scientifique et Technique of the Centre National de la Recherche
Scientifique (INIST-CNRS). Conté més d’un milió de noticies, és
multilingüe i multidisciplinària. Cobreix les àrees clau de les humanitats i
les ciències socials amb resums d’articles, llibres i altres documents. Els
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descriptors per buscar informació es poden trobar en anglès i francès,
tot i que els resums es troben generalment en anglès. Cobertura des de
1984.
o

Llistat

de

revistes

que

indexa

(accés

lliure):

http://www.csa.com/factsheets/supplements/francis.php
o

Accés per a la consulta d’articles, publicacions, informes,
etc. (base de dades només consultable des d’una IP de la UAB):
http://ovidsp.tx.ovid.com/

•

ERIH (European Reference Index for the Humanities) (accés lliure).
Es tracta d’un índex elaborat per la European Science Foundation per tal
de contrarestar els biaxios dels índexs nordamericans que inclou, per
tant, revistes que publiquen en les diferents llengües europees. La
intenció és fer constar l’abast de les publicacions, no la seva qualitat.
Això no obstant i malgrat que en el seu web hi diu explícitament que
aquest índex no s’ha d’usar per avaluar la qualitat de la recerca, a falta
d’una altra eina millor, tant agències com investigadors l’estan usant
amb aquest fi. Per això durant el 2011 es va fer una revisió d’aquesta
llista i es va canviar el sistema de categorització.3
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

•

IBZ

(International

Bibliography

of

Periodical

Literature

in

Humanities and Social Sciences) (de pagament, la UAB actualment
no hi està subscrita).
Base de dades internacional en el camp de les ciències socials i
humanitats. Es recullen obres de més de 40 països i llengües.
http://sfx.uab.cat/uab?rft.issn=1865-0279&url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1

3

Val a dir que en aquesta revisió, les revistes de traducció van patir en general una baixada en la seva
valoració de l’índex de difusió.
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•

IBSS (International Bibliography of the Social Sciences) (de
pagament, actualment la UAB no hi està subscrita).
Base de dades bibliogràfica de l'àmbit de les ciències socials. Creada per
la British Library of Political & Economic Science (London School of
Economics & Political Science). Indexa i proporciona resums d'articles de
revista (més de 2800 títols), llibres, etc. de l'àmbit de les ciències
polítiques, la sociologia, l'economia i l'antropologia. Abast cronològic:
des del 1951 fins a l'actualitat.
http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/access/access_direct.htm

•

RBPH (Répertoire bibliographique de la philosophie de Louvain)
(accés lliure).
Base

de

dades

publicada

per

l’Institut

Supérieur

de

Philosophie

(Université Catholique de Louvain). Aquesta bibliografia es limita a
recollir literatura filosòfica en les següents llengües: alemany, angles,
espanyol, català, francès, italià, llatí, holandes i portuguès.

•

o

Accés a la base de dades: http://www.rbif.ucl.ac.be/

o

Llistat de revistes: http://www.rbif.ucl.ac.be/period.html

SCOPUS (de pagament, només consultable des d’una IP de la UAB):
Scopus és una base de dades d’Elsevier que engloba la major col·lecció a
nivell mundial de resums, actes de conferències, web científiques,
referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 revistes amb peerreview de ciències, tecnologia, medicina i ciències socials.
http://www.scopus.com/scopus/home.url

•

SJR (Scimago Journal & Country Rank) (accés lliure).
Portal que pren com a base la informació continguda a la base de dades
Scopus. S’hi poden consultar indicadors de revistes científiques i països,
com les citacions per article, l’índex h o Scimago Journal Rank, un
indicador de visibilitat creat a partir de l’algoritme de Page Rank de
Google.
http://www.scimagojr.com/index.php

•

CIRC (Clasificación Integrada de Revistas) (accés lliure).
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Aquesta proposta és el resultat d’un grup de treball format per diferents
experts nacionals en l’àmbit de la bibliometria que es proposa com a
objectiu construir una classificació de revistes científiques de Ciències
Socials i Humanes en funció de la seva qualitat integrant els productes
d’avaluació existents considerats positivament per les diferents agències
d’avaluació nacionals com ara la CNEAI o l’ANECA.
http://epuc.cchs.csic.es/circ/que.html

•

DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) (accés lliure):
Es tracta d’una base de dades complementària al RESH, valora la
qualitat de les revistes tenint en compte aspectes com la presència
d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa dels originals
o quines bases de dades en fan difusió.
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php

•

RESH (Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas) (accés
lliure):4
Sistema d’informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes
científiques

espanyoles

de

Cièncias

Socials

i

Humanitats.

L’objectiu és oferir un perfil com més complet millor de les revistes
científiques espanyoles que s’editen a Espanya a través d’indicadors
qualitatius i quantitatius. Els indicadors que ofereix i integra aquesta
plataforma són, d’una banda, els que el CNEAI, l’ANECA y Latindex tenen
en compte en els sus sistemes d’avaluació. En termes generals, es tracta
d’indicadors

de qualitat

editorial,

sistema

d’aevaluació

d’originals,

obertura institucional dels òrgans de gestió editorial, internacionalitat,
etc. Un altre tipus d’indicador és el de difusió, mesurat mitjançant la
presència

de

internacionals.

les

revistes

en

bases

de

dades

nacionals

i

Bajo l’epígraf “Opinión de los expertos” es dóna a

conèixer el valor que el conjunt d’especialistes d’un àrea atorga a una
determinada

revista.

Finalment,

es

proporcionen

les

dades

d’impacte obtingudes segons la fórmula clàssica (3 anys per a les
4

En aquest índex tan sols hi apareixen 4 revistes de traducció, que són les úniques
que han estat citades en els anys inclosos (1999 a 2003).
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Ciències Socials i 5 per a les Humanitats). Es proporcionen tant les
dades d’impacte més actualitzades (2004-2008) com les relatives al
període anterior (2000-2004). RESH té el seu antecedent en la versió
anterior de RESH (resh.cindoc.csic.es).
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
•

IN-RECS (Índice de impacto de las revistas españolas en Ciencias
Sociales) (accés lliure):5
Índex amb gairebé 200 títols de revistes espanyoles de l’àmbit de les
ciències socials, de les quals en calcula el factor d’impacte. Es pot
consultar per matèries i per títols de revistes, articles, autors i
institucions, i inclou dades des de 1996.
http://ec3.ugr.es/in-recs/

•

CARHUS+ (accés lliure):
Base de dades que classifica revistes científiques dels àmbits de les
Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i
internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR-Talència a
proposta de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de
Catalunya, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de la
recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català
amb la màxima objectivitat. La llista següent està ordenada d’acord amb
el criteri de la valoració:
http://www10.gencat.net/agaur_web/recursos/cientifica/CARHUS/carhus
plus_2010_web_valoracio.pdf

•

Catàleg Latindex (accés lliure):
Base de dades disponible des de 2002 constituïda per un subconjunt
(més de 5.000 títols en total) de les publicacions incloses en el Directori
Latindex 6 (revistes científiques de Llatinoamèrica, Carib, Espanya i
Portugal)

seleccionades

i

classificades

segons

criteris

de

qualitat

establerts pels grups d’especialistes del Sistema Latindex. Es pot
5

En aquest índex no apareix cap revista de traducció perquè no inclou l’àmbit de les
humanitats.
6
El Directori Latindex, disponible des de 1997, pretén ser una base de dades
informativa per la qual cosa és molt més extens que el Catàleg. El Directori
Latindex inclou 19.558 revistes (http://www.latindex.unam.mx/numeros/direc.html)
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consultar per títol, matèria, país, editorial i paquets bibliogràfics on està
indexada. Dóna informació completa sobre la revista.
http://www.latindex.unam.mx/numeros/cata.html
•

MIAR (Matriu d’informació per a l’avaluació de revistes) (accés
lliure):7
Base

de

dades

elaborada

pel

Departament

de

Biblioteconomia

i

Documentació de la Universitat de Barcelona, conté informació sobre la
qualitat de les revistes de ciències socials i humanitats. Fa un rànquing
basat en l’ICDS (índex compost de difusió secundària), que té en compte
en quines bases de dades s’indexa o es buida una revista:
http://bd.ub.es/miar/buscar.php

10. En quins índexs estatals i internacionals hem de publicar
per rebre una avaluació positiva de l'AQU, l’AGAUR, l'ANECA
o la CNEAI?
D’entrada, per rebre una avaluació positiva d’alguna d’aquestes agències
cal tenir en compte, d’una banda, el tipus d’avaluació i, de l’altra, els
mèrits presentats en tots els apartats avaluables. Per tenir una idea
general dels criteris d’avaluació, cal consultar els documents de criteris
de cadascuna de les agències avaluadores publicats en els seus llocs web.
En el cas de les publicacions en revistes acadèmiques, no només es té
en compte la quantitat, sinó també la qualitat, és a dir, en quins índexs
apareixen.8 Ara bé, teòricament també es valora el grau de creativitat,
de diversitat temàtica i d’innovació en la recerca del sol·licitant. L’AQU
també indica que per precisar la repercussió efectiva de la recerca duta a
terme pel sol·licitant, i quan sigui possible, es considerarà l’índex
d’impacte de les publicacions i el nombre de citacions rebudes per cada
article, en ambdós casos informacions difícils d’aconseguir a les
Humanitats i Ciències Socials, especialment si el nostre article ha estat
publicat en els darrers tres o quatre anys.

11. Quines revistes de l’àmbit de la Traducció i dels Estudis
de l'Àsia Oriental estan indexades?
Donat que existeixen molts índexs, la majoria de revistes es troben
indexades en algun lloc o altre. La qüestió que ens sol preocupar de cara
7

Aquest índex inclou tant revistes espanyoles com internacionals. En cas de no
trobar-hi una revista que ens interessa, podem sol·licitar que la hi incloguin.
8
Per exemple, l’AQU estableix que els candidats a obtenir l’acreditació d’agregat
hauran de tenir, pel cap baix, deu articles de les categories descrites, quatre dels
quals, com a mínim, hauran de ser de nivell A o B.2.
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a les acreditacions i l’avaluació de la recerca en general és que els
nostres articles estiguin publicats en revistes que apareguin en índexs
“prestigiosos”, és a dir, aquells que ens donen més punts. A falta d’una
llista oficial i exhaustiva, a l’annex d’aquest document trobareu les
revistes més conegudes dins de cada àrea de coneixement del nostre
Departament amb indicació dels índexs més importants en què
apareixen.

12. Quins paràmetres es tenen en compte a l’hora d’incloure
una revista en un determinat índex?
Cada índex estableix els seus propis criteris d’acord amb els seus
objectius. El principal sol ser el nombre de cites, però també hi ha
d’altres factors que s’usen per avaluar la qualitat de les revistes, com
ara el prestigi de la revista entre els investigadors de l’àrea, l’índex de
difusió, la revisió per parells (peer review) i, en general, el compliment
d’uns estàndards mínims i objectius de qualitat.

13. Pot estar indexada una revista que fa poc que ha sortit?
Pot estar indexada en índexs de caràcter informatiu, però en principi no
en els que pretenen fer-se ressò de la qualitat o l’impacte de la revista.
Un article publicat en una revista de nova creació potencialment tindrà
menys impacte entre els investigadors que un altre publicat en una
revista que compta ja amb molts anys de trajectòria i uns canals de
difusió ben establerts. En general, calen entre dos i tres anys de
funcionament perquè una revista sigui inclosa en un determinat índex.

14. És possible que revistes de reconegut prestigi en un
àmbit determinat no es trobin indexades en cap índex?
És possible que revistes de reconegut prestigi no apareguin en índexs
internacionals com ara l’ISI, però és difícil que no apareguin en cap
índex o base de dades. Els motius poden ser nombrosos i diversos. Tots
els índexs tenen biaixos (temàtics, de llengua, etc.). Hi ha revistes de
molta qualitat que tenen molt poca difusió o bé que s’adrecen a un
col·lectiu molt reduït d’investigadors, la qual cosa en dificulta la visibilitat
i redueix les possibilitats que siguin incloses en índexs d’aquesta mena.
Un altre motiu pot ser que hi hagi revistes que no s’han preocupat de
sortir o de millorar la seva posició en aquests índexs que sovint són
receptius als comentaris que els fan arribar tant editors com
investigadors.

15. Quin efecte té sobre la indexació d'una revista el fet que
un article sigui citat en d'altres articles?
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Com més vegades és citada una revista, major és la seva visibilitat i més
impacte es considera que té en la comunitat científica internacional. Per
tant, en principi, com més cites tingui una revista, més amunt
apareixerà en els índexs.

16. Existeix una base de dades estatal o internacional de
consulta lliure on apareguin els principals índexs de
revistes?
No en tenim constància. Existeixen algunes iniciatives institucionals en
aquest sentit, però presenten l’inconvenient que no són selectives i que,
per tant, no distingeixen entre els índexs purament informatius i els que
s’usen per a l’avaluació de la producció científica. En definitiva, no
resulten gaire pràctics com a eines de consulta per als investigadors que
s’han d’acreditar.

17. Són fiables les dades que ofereixen les pàgines del DICE o
del RESH, sobretot pel que fa a la secció d'indexació de les
revistes?
En principi sí, perquè s’han fet d’acord amb criteris científics i
transparents. De totes maneres, cal parar atenció en els anys que
inclouen perquè en alguns casos, no estan actualitzats. És a dir, pot ser
que no ens permetin consultar l’impacte d’una revista a partir de l’any
2007, per exemple.

18. Com podem saber si un autor o nosaltres mateixos hem
estat citats en alguna revista?
L'ISI web of knowledge compta amb una eina (Researcher-ID) amb la
qual això és possible, però només per a aquells articles que apareixen al
SSCI. L’eina elaborada pel Vicerectorat de Recerca esmentada més
amunt també ens informa de manera ràpida i clara sobre el número de
cites que hem rebut, però només per a aquells articles que apareixen al
SSCI.
Existeixen altres eines pensades per fer cerques d’aquesta mena, com
ara el web Getcited (http://www.getcited.org/) o el CiteSeer
(http://citeseerx.ist.psu.edu/), o bé que ens poden servir per mirar
d’esbrinar les cites que han rebut els nostres articles, com ara el Scirus
(http://www.scirus.com/srsapp/) o el My citation del Google scholar
(http://scholar.google.com/intl/en/scholar/citations.html), però totes
elles tenen el problema que no són infal·libles.
En tot cas, hem de tenir en compte que un article en premsa o que hem
publicat l’any en curs no apareixerà en els índexs (que sempre fan
referència a l’any o anys anteriors) i que com més recent sigui la seva
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publicació més difícil serà que tinguem constància del seu impacte.9 Es
considera que en les Humanitats i les Ciències Socials calen entre 3-5
anys per obtenir un registre més o menys acurat del nombre de cites
d'una determinada aportació.

19. Quin sistema existeix per a l’avaluació de la qualitat dels
capítols de llibres publicats en monografies dins de les
àrees de coneixement del Departament?
Hi ha algunes bases de dades que inclouen informació sobre la producció
científica en format diferent del d’article, però no és la pràctica habitual.
De fet, com que l’actual sistema d’avaluació de la producció científica
dins de les Humanitats i les Ciències Socials segueix majoritàriament el
model de les Ciències Pures, aquesta qüestió ha estat fins ara una mica
abandonada. Això no obstant, donada la importància d’aquest tipus de
publicacions com a canal de difusió de la recerca en aquests àmbits, hi
ha diferents iniciatives en marxa per mirar d’elaborar eines d’avaluació
en aquest sentit i poc a poc les agències avaluadores van reconeixent
que en aquest aspecte cal un canvi de mentalitat.
L’índex Linguistic Bibliography (http://www.blonline.nl/listpublishers.php)
ofereix una llista de totes les editorials que hi apareixen referenciades,
però actualment aquesta base de dades és de pagament i des de la UAB
no hi ha accés.
El DURSI també va publicar fa uns anys una llista de les editorials més
ben valorades en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials però no
tenim constància que l’AQU la tingui en compte en les seves avaluacions
(http://www10.gencat.net/dursi/pdf/re/estudi_annex3.pdf).
En tot cas, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el 22 de novembre de
2008 va fer públics els criteris que ha de reunir un mitjà de difusió de la
recerca (revista, llibre, congrés) per tal que allò que publica sigui
reconegut com “d’impacte”:10
Ø “Criterios que hacen referencia a la calidad informativa de la
revista como medio de comunicación científica:
1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y
científicos.
2. Instrucciones detalladas a los autores.
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de
manuscritos empleados por la revista, editorial, comité de
selección, incluyendo, por ejemplo, los criterios, procedimiento y
plan de revisión de los revisores o jueces.
9

En aquest sentit, seria bo que els col·legues ens aviséssim mútuament quan ens
citem o veiem una cita d’un company, perquè ens podria facilitar molt la feina de
recerca en aquest aspecte.
10
En el DOGC (Núm. 5528 – 17.12.2009) es van publicar exactament els mateixos
criteris, de manera que és d’esperar que l’AQU i l’AGAUR els tinguin en compte.
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4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y
resúmenes al inglés, en caso de revistas y actas de congresos.
Ø Criterios sobre la calidad del proceso editorial:
5. Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la
línea editorial en caso de editoriales de libros.
6. Anonimato en la revisión de los manuscritos.
7. Comunicación motivada de la decisión editorial, por ejemplo,
empleo por la revista, la editorial o el comité de selección de una
notificación motivada de la decisión editorial que incluya las
razones para la aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así
como los dictámenes emitidos por los experto externos.
8. Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e
investigadores
de
reconocida
solvencia,
sin
vinculación
institucional con la revista o editorial, y orientado a marcar la
política editorial y someterla a evaluación y auditoría.
Ø Criterios sobre la calidad científica de las revistas:
9. Porcentaje de artículos de investigación; más del 75% de los
artículos
deberán ser trabajos que comuniquen resultados de investigación
originales.
10. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75% de los
autores serán externos al comité editorial y virtualmente ajenos a
la organización editorial de la revista.
Ø Asimismo, se tendrá especialmente en cuenta la progresiva
indexación de las revistas en las bases de datos internacionales
especializadas.”

20. Quin factor juga en la indexació l'editorial en què es
publica una determinada revista?
En teoria no hi té res a veure, si més no, aquesta informació no consta
explícitament enlloc, però l’evidència ens mostra que els grans grups
editorials tenen molta més facilitat que les editorials modestes o
universitàries.

21. Com podem obtenir informació sobre la producció
científica d’un investigador?
L’ISI disposa d’una eina gratuïta, anomenada “ResearcherID”,
mitjançant la qual cada investigador rep un número que l’identifica dins
de la comunitat científica (entre d’altres coses per evitar els errors
d’identificació dels autors). Aquesta eina té diferents funcions, com ara
que el sistema ens avisi automàticament quan algú ens cita (d’un article
que aparegui en una revista indexada, és clar).
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El servei ResearcherID permet identificar unívocament la nostra
producció científica, així com confeccionar una pàgina personal amb les
publicacions indexades a l'esfera de ISI Thompson Reuters i fer-la
pública, per tal de facilitar la difusió de les nostres publicacions. En un
futur també facilitarà descàrregues d'informació als gestors universitàris
de la recerca. Amb aquesta opció serà més fàcil fer estudis sobre la
producció científica i l'impacte de la nostra recerca. Si ho desitgeu podeu
trobar
més
informació
i
registrar-vos
a
la
pàgina
http://isiwebofknowledge.com/researcherid/.
El FECYT també ha posat a disposició dels investigadors espanyols una
eina anomenada Mi Perfil Investigador que ha estat desenvolupada pel
grup de recerca SCImago, de la Universitat de Granada. Aquesta eina
elabora un informe bibliomètric que mostra la informació corresponent a
la producció científica d’un autor o grup d’autors a partir de les bases de
dades de l’ISI. Hi podeu accedir des de la universitat des de l’adreça:
http://mpi.accesowok.fecyt.es/atlas/scriptat/scaut30f_s.asp?nivelq=5
Finalment, la UAB també compta amb la base de dades de l’Ein@ que
s’alimenta amb informacions sobre recerca que s’introdueixen tant des
del Vicerectorat d’Investigació com per part dels propis investigadors.
Tota la informació que està recollida en aquesta base de dades és
pública a través del portal següent: http://www.uab.es/scientificresearch-Univ-Autonoma-BarcelonaEurope/jsf/principal/principal.jsf?elmeucv=N.

22. Com cal emplenar l’apartat de publicacions científiques
en revistes per a l’acreditació de l’ANECA, l’AQU o la CNEAI?
A continuació, trobareu exemplificat com cal emplenar aquest apartat en
els currículums destinats a avaluacions de la recerca. Encara que poden
presentar algunes diferències formals, en essència tots són molt similars.
Per exemple, la majoria d’agències distingeixen entre les revistes
indexades que disposen d’índex de qualitat relatiu i les que no.
1. Publicacions científiques en revistes indexades amb índex de qualitat
relatiu:
1.1. Publicacions en revistes de reconegut prestigi incloses en catàlegs del
tipus Journal Citation Reports
Per exemple, per cercar l’índex d’impacte de la següent revista on hem
publicat l’article:
•

Hurtado Albir, A. 2007. Competence-based Curriculum Design for
Training Translators, Interpreter and Translator Trainer 1 (2):163-195.
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•

Accediu a la Web of Science: http://www.accesowok.fecyt.es/login/

•

Aneu a la pestanya “Aditional Resources”

•

Selecioneu el recurs Journal Citation Reports (JCR)

•

Seleccioneu l’edició Ciències Socials i indiqueu una revista concreta

•

Per localitzar la revista podeu fer cerques per camps diferents.
Recomanem el camp de l’ISSN.

•

Una vegada localitzada la revista, cliqueu-hi a sobre per accedir a la
informació

•

Cliqueu sobre l’enllaç a la revista i, a continuación, anireu a l’opció
Journal Ranking
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•

Hi trobem totes les dades de la revista que ens interessa

•

el camp del currículum, una vegada emplenat, ha de quedar així:

Indicios de calidad:
Índice de impacto:

Base:

0,190

JCR 2009

Posición que ocupa la revista en la categoría:

Año:
2009
Categoría:

1.2. També es valoren preferentment els articles publicats en revistes de
caràcter internacional incloses en les bases de dades del AHCI o SCCI
•

Accediu a la “master list” de la Web of Science on hi ha les revistes
indexades del Social Science Citation Index (SSCI) i de l’Arts &
Humanities Citation Index (AHCI): http://scientific.thomson.com/mjl/

•

Seleccionar l’apartat, tal com es mostra en la imatge següent:

•

Seleccioneu l’apartat “search”

•

Cerqueu la revista on heu publicat l’article, per exemple, ALPHA-Revista
de artes letras y filosofia. Si obtenim un resultat positiu, a la zona
inferior apareixerà en quina base de dades es troba, sols en els serveis
per al Social Science Citation Index (SSCI) i l’Arts & Humanities Citation
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Index (AHCI)

•

En aquest cas, cal omplenar el camp “Otros indicios” així:
La Revista ALPHA: revista de artes letras y filosofia està indexada a
l’Arts and Humanities Citation Index

• Altres bases de dades (qualsevol de les referenciades a l’apartat 8)
1.3. En el camp de les Humanitats i les Arts es poden utilitzar com
referència de qualitat les publicacions ressenyades a DICE.

a

•

Accediu a DICE: http://dice.cindoc.csic.es/

•

Aneu a la secció de cerca

•

Cerqueu per títol o bé a través de l’ISSN, per exemple, la Revista de
Occidente

•

Si localitzeu la revista, cliqueu-hi a sobre per accedir a la informació

•

Aquesta és la informació que obteniu:
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•

Empleneu el camp “Otros Indicios” amb la següent informació:

Periodicidad: mensual
URL: http://www.ortegaygasset.edu/revistadeoccidente/revista.html
Bases de datos que la incluyen: A&HCI ; PIO ; MLA ; IBZ ; HLAS ;
SCOPUS ; CC
Area temática ISOC: Interdisciplinares
Area de conocimiento: Multidisciplinares
Calsificación Unesco: Multidisciplinares. Ciencias Sociales
Criterios Latindex cumplidos: 20
Evaluadores externos: si
Cumplimento periodicidad: si
Apertura exterior del consejo de redacción: no
Apertura exterior de los autores: no
Fecha de actualización: 20/06/2006
1.4. Per cercar l’índex de qualitat relatiu en d’altres índexs
•

IN-RECS: http://ec3.ugr.es/in-recs/

•

Seleccioneu la categoria temàtica que creieu en què pot estar indexada
la nostra revista, per exemple, cerqueu Comunicación y Sociedad

•

Seleccioneu en “Impacte per anys” l’any de publicació del nostre article,
per exemple, l’any 2007 de la revista Comunicación y Sociedad
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•

I emplenem l’apartat de “Indicios de calidad” així:

Indicios de calidad:
Índice de impacto:

Base:

Año:

0,044

IN-RECS

2007

Posición que ocupa la revista en la categoría:
5

de

12

Categoría:

Comunicación

N. de citas recibidas:
•

RESH:11 http://resh.cindoc.csic.es

•

Seleccioneu en el menú d’opcions “Indice de citas” l’any corresponent a
la publicació del vostre article

•

Seleccioneu la disciplina temàtica en què creieu que es troba la revista
on heu publicat, i desprès ordeneu-ho segons l’indicador de “Cociente de
citas”. Per exemple, cerqueu la revista Faventia, que es troba en la
categoria Lingüística i Literatura, on hem publicat un article l’any 2003.

•

Un cop localitzada la revista, en sabreu la posició i l’ índex d’impacte:

11

En el cas de RESH, que es complementa amb DICE, només podem utilitzar-lo pels
articles publicats entre 1999 i 2004.

22

Darrera actualització: 01/09/2012

•

Empleneu l’apartat “indicios de calidad” així:
Indicios de calidad:
Índice de impacto:

Base:

Año:

0,110

RESH

2002

Posición que ocupa la revista en la categoría:
1

de

70

Categoría:

Lingüística y Literatura

N. de citas recibidas:

•

SCOPUS: http://www.scopus.com

•

Obriu l’apartat “Analytics”

•

i cerqueu, per exemple, la revista Canadian Modern Language Review

•

i obteniu l’index Scimago Journal Rank (SJR):
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•

però també us proporciona les següents informacions i eines d’anàlisi,
com ara el número de cites que ha rebut la revista. El camp, un cop
emplenat, ha de quedar així:

Indicios de calidad:
Índice de impacto:

Base:

Año:

0,032

SCOPUS

2009

Posición que ocupa la revista en la categoría:

Categoría:

N. de citas recibidas:
•

SJR (Scimago Jounal & Country Rank): http://www.scimagojr.com/

•

Seleccioneu en el menú l’opció de cerca de revistes:

•

Introduïu el nom de la revista i cliqueu sobre el resultat, per exemple,
cerqueu Across Languages and Cultures

•

A continuació, heu de seleccionar l'opció "Subject Category" on podreu
veure la posició de la revista en aquesta categoría:

•

Us interessa esbrinar la posició de la revista i l'indicador SJR (no oblideu
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de selecciionar l'any):

•

una vegada emplenat, el camp el currículum ha de quedar així:

Indicios de calidad:
Índice de impacto:

Base:

Año:

0,029

SJR: Scimago Journal Rank

2009

Posición que ocupa la revista en la categoría:
195

de

308

Categoría:
Langage

and

Linguistics

N. de citas recibidas:
•

LATINDEX (si aquesta revista l'hem localitzat en DICE prèviament ja
comptem amb la informació sobre els criteris per el que només caldrà
especificar
que
és
present
en
Latindex):
http://www.latindex.unam.mx/

•

Seleccioneu el Catàleg:
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•

Realitzeu una cerca, per exemple, Caplletra: Revista internacional de
Filologia

•

Seleccioneu l'opció “criteris acomplerts”:

•

Empleneu el camp “otros indicios” així:

La revista Caplletra: Revista internacional de Filologia és present en el
Catàleg Latindex (www.latindex.unam.mx) i compleix 32 criteris de 33.

2. Publicacions científiques no indexades o sense índex de qualitat relatiu
2.1. Per cercar com a índex de qualitat les bases de dades on la nostra
revista està indexada.
Per emplenar aquest apartat, si la vostra revista no es troba al DICE,
podem presentar com a índex de qualitat la informació sobre les bases de
dades on està indexada. Aquesta informació la podeu obtenir directament
de la revista ja sovint ens ofereixen aquesta dada.
•

MIAR (Matriu d’Informació
http://miar.ub.es/

•

Obriu l’apartat “Buscar en MIAR”

•

per

a

Realitzeu la cerca, per exemple, Babel
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•

i obtindreu información sobre les bases de dades on està indexada

•

Empleneu el camp “otros indicios” així:

Segons la Matriu MIAR (http://miar.ub.es/) la revista Babel està indexada a
les bases de dades següents: Academic Search Premier, FRANCIS,
Periodicals Index Online, Communication & Mass Media Index, LLBA, MLA Modern Language Association Database, DIALNET, ULRICH'S

1. Com es poden cercar el nombre de cites a la Web of Science?
•

Accediu a la Web of Science: http://www.accesowok.fecyt.es/login/

•

Aneu a la pestanya “Web of Science”

•

Cerqueu per títol de l’article a “Search for”

•

I obtindreu el número de cites que ha rebut dit article

•

Empleneu el camp “Número de cites obtingudes” així:

Indicios de calidad:
Índice de impacto:

Base:

0,190

JCR 2009
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Posición que ocupa la revista en la categoría:
75

de

93

Categoría:
Linguistics

N. de citas recibidas: 1
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ANNEX
Indexació de revistes acadèmiques de l'àmbit dels Estudis
de Traducció i Interpretació i dels Estudis d'Àsia Oriental
ÍNDEXS CONSULTATS:12
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

AHCI (Arts and Humanities Citation Index) [2012, actualització
anual]
13
BHA (Bibliography of the History of Arts) [2007]
Carhus+ 2010 (Classificació de revistes en Humanitats i Ciències
Socials) [Octubre 2011]
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) [2a edició
2011-12, darrera actualizació desembre 2011]
DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) [no hi consta la
periodicitat d’actualització]
14
ERIH (European Reference Index for the Humanities [2011, no hi
consta la periodicitat d’actualització]
FRANCIS [2012, actualització mensual]
HA (Historical Abstracts) [no hi consta la periodicitat
d’actualització]
IBSS (International Bibliography of the Social Sciences) [2012,
actualització setmanal]
IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in
Humanities and Social Sciences) [actualment no hi tenim accés]
IMB (International Medieval Bibliography) [actualment no hi tenim
accés]
Index Islamicus [2012, actualització trimestral]
In-RECS (Índice de impacto de las revistas españolas en Ciencias
Sociales) [2010, actualització anual]
JCR [2011, actualització anual]
Latindex [2012, actualització diària]
LISA (CSA-Library and Information Science Abstracts) [2012,
actualització quinzenal]
LLBA (CSA-Linguistics and Language Behavior Abstracts) [2012,
actualització mensual]
MIAR (Matriu d’informació per a l’avaluació de revistes) [2012,
actualització anual]
Philosopher's Index [2012, actualització trimestral]
RBP (Répertoire Bibliographique de la Philosophie) [2011, no hi
consta la periodicitat d’actualització]
RESH (Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas) RILM
[2012, actualització mensual]
SCOPUS [2012, actualització anual]

12
La darrera revisió d’aquesta llista és del juliol de 2012. Les dates a continuació de cadascun dels
índexs/bases de dades corresponen a l’any a què correspon la informació. Els índexs de la taula estan
ordenats per importància, com a primer criteri, i alfabèticament, com a segon.
13
La Bibliography of the History of Arts conté material publicat fins el 2007. A partir de 2008 cal
consultar la International Bibliography of Art (IBA) a: www.csa.com, a la qual la UAB no té accés.
14
En cas que la revista ja no aparegui a la revisió publicada el 2011, s’indica la categoría que tenía en
l’edició del 2007. El valor W correspon a revistes de menys de 3 anys (no tenen prou antiguitat per
poder-les categoritzar).
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§
§

SJR (Scimago Journal & Country Rank) [2011, actualització anual]
SSCI (Social Sciences Citation Index) [2012, actualització anual]
Àrea
coneixement

Índex en què apareix16

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), DICE, MIAR
(3,699), Latindex (32), RESH (0)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,120 [Q4]),
SCOPUS, SJR (0,026 [Q3]), BL,
CARHUS+(A),CIRC (A), ERIH (INT2),
IBZ, LLBA, MIAR (7,579)

EAO

BL, IBSS, Index Islamicus, MIAR
(6,477), RILM

ETI

-

Adversus: revista de semiótica
(ISSN 1669-7588)

ETI

CIRC (C), Latindex (32), LLBA

Al-Ándalus-Magreb (ISSN 11338571)

ETI

BL, CARHUS+ (C), CIRC (C), DICE,
Latindex (28), MIAR (3,779), RESH (0)

Al-Qantara: revista de Estudios
Árabes (ISSN 0211-3589)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q1]), BHA,
CARHUS+ (A), CIRC (A), DICE, ERIH
(INT1), FRANCIS, IBSS, IMB, IBZ,
Latindex (33), MIAR (9,977), RBL,
RILM, RESH (0,554)

Algarabía Electrónica (ISSN 16986490)

ETI

-

ALPHA: revista de artes, letras y
filosofía (ISSN 0716-4254)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]), CIRC
(A), Latindex (32), MIAR (9,931)

Anaquel de Estudios Árabes
(ISSN [p:1130-3964] [e:19882645])

ETI

BL, CARHUS+ (B), CIRC (C), DICE,
FRANCIS, IMB, Latindex (31), LLBA,
MIAR (6,342), RILM, RESH (0,203)

Anuari de Filologia, Secció G,
Filologia Romànica (ISSN 1131-6918)

ETI

CIRC (C), DICE, Latindex (no
calificada), MIAR (1,877), RESH (0)

Applied Linguistics (Yuyan wenzi
yingyong) [China] (ISSN 1003-5397)

ETI- EAO

-

Títol de la revista15
1611 (ISSN 1988-2963)

Across Languages and Cultures: A
Multidisciplinary Journal for
Translation and Interpreting Studies
(ISSN 1585-1923)
Acta Asiatica: Bulletin of the Institute
of Eastern Culture [Japan]
(ISSN 0567-7254)
Actualité langagière (ISSN 17120063)

Applied Linguistics (ISSN [p:01426001] [e:1477-450X])

ETI

15

SSCI, JCR (1,885 [Q1]), SCOPUS, SJR
(0,039 [Q1]), CARHUS+ (A), CIRC
(EX), ERIH (INT1-Linguistics),
FRANCIS, IBSS, IBZ, LLBA, MIAR
(9,977)

Quan la revista es publica en diferents suports el primer ISSN és el de paper i el segons el electrònic.
A JCR, SJR i ERIH hem triat sempre el quartil o identificador més alt i hem indicat la matèria. Si no hi
ha cap especificació és que la revista té un valor únic o el mateix per més d’una matèria.
16
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Approaches to Translation Studies
(ISSN 0169-0523)

ETI

-

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026
[Q2Literature and literary theory]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT2),
FRANCIS, IBSS, IBZ, IMB, Index
Islamicus, MIAR (9,977), RILM

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]), BL,
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT2 al
2007, No calificada al 2011), FRANCIS,
HA, IBSS, IBZ, IMB, LLBA, MIAR
(9,977)

EAO

SCOPUS, SJR (0,026 [Q2]),
CARHUS+(C), CIRC (A), ERIH (INT1 al
2007, No calificada al 2011)), FRANCIS
IBZ, MIAR (9,977)

EAO

SCOPUS, SJR (0,026 [Q1Visual arts
and performing arts]), CIRC (A), ERIH
(INT1 al 2007, No calificada al 2011)),
IBZ, IMB, Index Islamicus, MIAR
(9,977)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]),
CARHUS+(A), CIRC (A), ERIH (INT1 al
2007, No calificada al 2011)),
FRANCIS, IBSS, IBZ, Index Islamicus,
MIAR (9,977), RILM

Arts Asiatiques [France] (ISSN 00043958)

EAO

SCOPUS, CARHUS+(A), CIRC (A), ERIH
(INT1 al 2007, No calificada al 2011)),
FRANCIS, IBZ, Index Islamicus, MIAR
(9,977), RILM

Arts of Asia [Hong Kong] (ISSN
0004-4083)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4])
CARHUS+(A), CIRC (A), MIAR (9,977)

ASEAN Economic Bulletin [Singapore]
(ISSN 0217-4472)

EAO

CARHUS+ (B), IBSS, IBZ, MIAR
(6,477)

Asia Europe Journal (ISSN 16102932)

EAO

SSCI, JCR (0,053 [Q4]), SCOPUS, SJR
(0,026 [Q4]), CARHUS+(A), CIRC (A),
MIAR (7,454)

Asia Media Journal [Hong Kong]
(ISSN 1680-6417)

EAO

-

Asia Pacific Journal of Anthropology
[Australia] (ISSN 1444-2213)

EAO

Arabica [Brill] (ISSN 0570-5398)

Archiv Orientální / Oriental Archive:
Quarterly Journal of African and
Asian Studies (ISSN 0044-8699)

Archives of Asian Art [US] (ISSN
0066-6637)

Ars Orientalis [US] (ISSN 05711371)

Artibus Asiae [Switzeland] (ISSN
0004-3648)
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SSCI, JCR (0,625 [Q3]), SCOPUS, SJR
(0,030 [Q1]), CARHUS+(A), CIRC (A),
ERHI (INT2), FRANCIS, IBSS, IBZ,
MIAR (9,977)
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Asia Pacific Journal of Tourism
Research [Korea] (ISSN [p:10941665 ] [e:1741-6507])

EAO

SSCI, JCR (0,300 [Q4]), SCOPUS, SJR
(0,029 [Q3]), CIRC (B), MIAR (7,704)

EAO

SSCI, JCR (0,075 [Q4]), SCOPUS, SJR
(0,026 [Q4]), CIRC (A), MIAR (9,801)

EAO

-

EAO

-

EAO

SCOPUS, CARHUS+(C), FRANCIS, HA,
IBZ, Index Islamicus, MIAR (9,977)

EAO

-

EAO

-

Asian Ethnicity (ISSN [p:1463-1369 ]
[e:1469-2953])

EAO

SCOPUS, SJR (0,026 [Q3]), CARHUS+
(B), CIRC (B), ERIH (INT2), IBSS, IBZ,
MIAR (9,579)

Asian Folklore and Social Life
Monographs (Yàzhōu Mínzú Shèhuì
Shēnghuó Zhuānkān) [Taiwan] (ISSN
1727-6845)

EAO

-

Asian Folklore Studies [Japan]
(ISSN 0385-2342)

EAO

SCOPUS, BL, FRANCIS, IBSS, IBZ,
MIAR (9,977), RILM

Asian Journal of Social Science (Brill)
(ISSN [p:1568-4849] [e:15685314])

EAO

SSCI, JCR (0,159 [Q4], SCOPUS, SJR
(0,026 [Q4]), CARHUS+(B), CIRC (A),
IBSS,MIAR (9,977)

Asian Perspectives: The Journal of
Archaeology for Asia and the Pacific
[Hawaii] (ISSN [p: 0066-8435]
[e:1535-8283])

EAO

SCOPUS, SJR (0,044 [Q1]),
CARHUS+(A), FRANCIS, IBSS, IBZ,
MIAR (9,977)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,027
[Q1Religious studies]), CARHUS+(B),
CIRC (A), ERIH (INT2), IBZ, MIAR
(9,822), Philosopher's Index

EAO

AHCI ,SSCI, JCR (0,333 [Q2Cultural
studies]), SCOPUS, SJR (0,027
[Q1Cultural studies]), HA, IBSS, MIAR
(6,477), RILM

EAO

SSCI, JCR (0,364 [Q3]), SCOPUS, SJR
(0,027 [Q3]), CARHUS+ (A), CIRC (A),
HA, IBSS, IBZ, Index Islamicus, MIAR
(9,977)

Asia Pacific Law Review
(Ya-tài falu pínglu) [The Netherlands]
(ISSN [p:1019-2557] [e:18758444])
Asia Pacific Observer [US]
(ISSN 1076-5549)
Asia Pacific Perspectives (ISSN 21671699)
Asian Affairs [UK] (ISSN [p:03068374] [e:1477-1500])
Asian Art Newspaper [UK] (ISSN
1460-8537)
Asian Defence & Diplomacy
[Malaysia] (ISSN 1394-178X)

Asian Philosophy [UK] (ISSN
[p:0955-2367] [e:1469-2961])

Asian Studies Review (ISSN:
[p:1035-7823] [e:1467-8403])

Asian Survey [US] (ISSN [p:00044687] [e:1533-838X])
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Asian Theatre Journal [US]
(ISSN [p:0742-5457] [e:15272109])

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q3]),
CARHUS+ (A), CIRC (EX), IBZ, MIAR
(9,947), RILM

Asiatica Venetiana. Rivista del
Dipartimento di Studi sull'Asia
Orientale dell'Università Ca' Foscari
Venezia [Italy] (ISSN 1126-5256)

EAO

-

Asiatische Studien (ISSN 0004-4717)

EAO

FRANCIS, Index Islamicus,MIAR
(6,477)

EAO

SCOPUS, MIAR (7,977)

EAO

SCOPUS, HA, IBSS, MIAR (9,977)

Avenç, L' (ISSN 0210-0150)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), DICE, ERIH
(NAT), Latindex (no calificada), (MIAR
(6,477), RESH (0), RILM

Awraq (ISSN 0214-834X)

ETI

BL, CIRC (C), DICE, IMB, Latindex
(25), MIAR (6,477), RESH (0,017)

BABEL A.F.I.A.L.: Aspectos de
filología inglesa y alemana
(ISSN 1132-7332)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (C), DICE,
Latindex (no calificada), MIAR (1,701),
RESH (0,135)

Babel: Revue internationale de la
traduction / International Journal of
Translation (ISSN 0521-9744)

ETI

Asiaweek [Hong Kong]
(ISSN [p:1012-6244] [e:10155015])
Australian Journal of Chinese Affairs
[Australia] Ja no es publica (1979 /
1995 dead) (ISSN 0156-7365)

Banque des mots: Revue de
terminologie française (ISSN 00673951)
Bibliography of Asian Studies [US]
ja no es publica 1956 / 1991 dead
(ISSN 0067-7159)
Bibliography of Translation Studies
(ISSN 1466-5301)
Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde (Journal of the
Humanities and Social Sciences of
Southeast Asia and Oceania)
[The Netherlands] (ISSN 0006-2294)

Bulletin of the School of Oriental and
African Studies (ISSN 0041-977X)

Cadernos de Traduçao (ISSN 1414526X)
Cahiers d’Etudes Chinoises
(ISSN 0248-7950)
Cahiers de linguistique d’Asie
Orientale (ISSN 0153-3320)

ETI

SCOPUS, BL, CARHUS+ (B), CIRC (B),
ERIH (INT2), FRANCIS, IBZ, LLBA,
MIAR (9,977)
BL, CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH
(NAT al 2007 No calificada al 2011))
(2007), FRANCIS, IBZ, MIAR (6,477)

EAO

-

ETI

-

EAO

SSCI, JCR (0,242 [Q4]), SCOPUS, SJR
(0,026, [Q2Cultural studies]), BL,
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH
(INT1anthropology), IBSS, IBZ, Index
Islamicus, LLBA, MIAR (9,977), RILM

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q2]), BL,
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT2),
FRANCIS, HA, IBSS, IBZ, IMB, Index
Islamicus, LLBA, MIAR (9,977)

ETI

CARHUS+ (B), MIAR (4,204)

EAO

MIAR (6,477)

EAO

SCOPUS, CARHUS+ (A), CIRC (A),
ERIH (INT1), FRANCIS, IBSS, IBZ,
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LLBA, MIAR (9,977)
Cahiers du GEPE (ISSN 2105-0368)

ETI

MIAR (0,602)

Cahiers du RIFAL (ISSN 1726-5363)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (NAT
2007), FRANCIS, MIAR (3,000)

Camera Obscura: Feminism, Culture
and Media Studies [US]
(ISSN [p:0270-5346] [e:15291510])

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q4]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT2),
IBZ,MIAR (9,977), RILM

Canadian Modern Language Review
(ISSN 0008-4506)

ETI

SSCI, JCR (0,404 [Q3]), SCOPUS, SJR
(0,028 [Q2]), CARHUS+ (A), CIRC (A),
ERIH (INT2), FRANCIS, IBSS, IBZ,
LLBA, MIAR (9,977)

Caplletra. Revista internacional de
filologia (ISSN 0214-8188)

ETI

CARHUS+ (A), CIRC (B), DICE, IMB,
Latindex (32 crèdits), MIAR (6,415),
RESH (0)

Catalan Journal of Linguistics (ISSN
1695-6885)

ETI

SCOPUS, BL, CARHUS+ (A), CIRC (C),
DICE, FRANCIS, Latindex (31), LLBA,
MIAR (6,415), RESH (0,85)

Catalan Review (ISSN 0213-5949)

ETI

BL, CARHUS+ (A), IMB, MIAR (4,415),
RILM

Central Asiatic Journal. International
Periodical for the Languages,
Literature, history and Archeology of
Central Asia (ISSN 0008-9192 //
ISSN incorrecte 0008-9182)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q3]), CIRC
(A), ERIH (INT2), FRANCIS, Index
Islamicus, LLBA, MIAR (9,977)

China & World Economy
(ISSN [p:1671-2234] [e:1749124X])

EAO

SSCI, JCR (0,519 [Q3]), SCOPUS, SJR
(0,032 [Q2]), CIRC (A), IBSS, MIAR
(9,779)

China Information. International
Institute for Asian Studies [UK – The
Netherlands] (ISSN [p:0920-203X]
[e:1741-590X])

EAO

SCOPUS, SJR (0,026 [Q2Arts and
humanities]), CARHUS+ (B), HA, IBSS,
MIAR (9,977), RILM

China Journal (The) (ISSN [p:13249347] [e:1835-8535])

EAO

SSCI, JCR (0,852 [Q1]), SCOPUS, SJR
(0,03 [Q2]), CARHUS+ (A), CIRC (EX),
HA, IBSS, IBZ, MIAR (9,977)

China Perspectives [Hong Kong]
(ISSN 1996-4617)

EAO

IBZ

China Quarterly (The) [UK]
(ISSN [p:0305-7410] [e:14682648])

EAO

SSCI, JCR (1,026 [Q1]), SCOPUS, SJR
(0,029 [Q1 Cultural studies]),
CARHUS+ (A), CIRC (EX), HA, IBSS,
IBZ, MIAR (9,977)

China Review (ISSN 1680-2012)

EAO

34

SSCI, JCR (0,355 [Q3]), SCOPUS, SJR
(0,029 [Q1]), CARHUS + (A), CIRC (A),
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MIAR (7,842)

China Review International
(Chung-kuo yen chiu shu p’ing) [US]
(ISSN [p:1069-5834] [e:15279367])
Chinese Language (Zhongguo
yuwen) [China] (ISSN 0578-1949)
Chinese Language and Discourse, An
International and Interdisciplinary
Journal (ISSN [p:1877-7031]
[e:1877-8798])
Chinese Literature: Essays, Articles,
Reviews (CLEAR) [US] (ISSN 01619705)
Chinese Science & Technology
Translators Journal (Zhongguo Keji
Fanyi) [China] (ISSN 1002-0489)
Chinese Teaching In The World
(Shijie hanyu jiaoxue) [China]
(ISSN 1002-5804)
Chinese Translators Journal
(Zhongguo fanyi) [China] (ISSN
1000-873X)
Chuo Journal of Asian History (Chūō
Daigaku Ajiashi Kenkyū) [Japan]
(ISSN 0389-097X)
Ciervo, El (ISSN 0045-6896)

Cognitive Linguistics (ISSN [p:09365907] [e:1613-3641])

Comparative Studies of South Asia,
Africa and the Middle East (Duke
Univ, Press) (ISSN[p:1089-201X]
[e:1548-226X])

EAO

CARHUS + (C), HA, IBSS, IBZ, LLBA,
MIAR (6,255)

ETI-EAO

CIRC (B), ERIH (INT2), MIAR (1,477)

ETI-EAO

-

ETI-EAO

MIAR (6,477)

ETI-EAO

-

ETI-EAO

-

ETI-EAO

-

EAO

-

ETI

CARHUS+ (C), MIAR (1,877)

ETI

AHCI ,SSCI, JCR (1,000 [Q2]),
SCOPUS, SJR (0,03 [Q1Language and
linguistics]), CARHUS+ (A), CIRC (EX)
,ERIH (INT1), IBSS, LLBA, MIAR
(9,862)

EAO

SCOPUS, SJR (0,026 [Q3Political
science and international relations]),
CARHUS+ (B), IBSS, IBZ, MIAR
(9,977)

Computer Assisted Language
Learning: An International Journal
(ISSN [p:0958-8221] [e:17443210])

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,915 [Q2, Education
& educational research; Q2,
Linguistics]), SCOPUS, SJR (0,033
[Q1]), CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH
(INT2), LLBA, MIAR (9,842)

CON-TEXTOS: revista de semiótica
literaria (ISSN 0122-9184)

ETI

Latindex (no calificada)

ETI-EAO

BL, MIAR (4,477)

ETI

CARHUS+ (C), MIAR (1,114)

ETI

-

Concentric: Literary and Cultural
Studies (Tóngxīnyuán, Wénxué yǔ
wénhuà yánjiū) [Taiwan] (ISSN
[p:1021-6006] [e:1729-6897])
Conference Interpretation and
Translation (ISSN 1229-6074)
Confluencias. Revista de Traduçao
Cientifica e Técnica (ISSN 16459350)
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ConneXions: international
professional communication journal
(ISSN 1647-2373)

ETI

-

ETI-EAO

LLBA

EAO

SSCI, JCR (0,420 [Q2]), SCOPUS, SJR
(0,028 [Q2]), CARHUS+ (B), CIRC
(EX), HA, IBSS, IBZ, MIAR (9,977)

ETI-EAO

SCOPUS, SJR (0,027 [Q3]), IBSS,
LLBA, MIAR (9,403)

Critical Inquiry (ISSN 0093-1896)

ETI-EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,948 [Q1], SCOPUS,
SJR (0,028 [Q1]), BHA, CARHUS+ (A),
CIRC (EX), ERIH (INT1 Literature), HA,
IBZ, IMB, LLBA, MIAR (9,977),
Philosopher's Index, RILM

Critique: Critical Middle Eastern
Studies (Routledge) (ISSN 19436149)

ETI

MIAR (9,801)

Cultura, Lenguaje y Representación
(ISSN 1697-7750)

ETI

SCOPUS, CIRC (B), DICE, ERIH (INT2),
IBZ, Latindex (32), MIAR (6,500),
RESH (0)

ETI-EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,140 [Q3]),
SCOPUS, SJR (0,026 [Q3]), CIRC (A),
IBSS, IBZ, MIAR (9,931), RILM

Current trends in Translation
Teaching and Learning (ISSN 17960150)

ETI

-

DCIDOB. Bimestral de Relacions i
Cooperació Internacional (ISSN
1132-6107)

EAO

CARHUS+ (D), CIRC (C), DICE, INRECS (4Q), Latindex (no calificada),
MIAR (1,877), RESH (0)

Delos: A Journal on & of Translation
(ISSN 0011-7951)

ETI

-

EAO

FRANCIS, IBSS, Index islamicus, MIAR
(6,477)

ETI-EAO

SSCI, JCR (0,672 [Q3]), SCOPUS, SJR
(0,033 [Q1]), CARHUS+ (B), CIRC (A),
ERIH (INT2), IBSS, LLBA, MIAR (9,842)

Discourse Studies (ISSN [p:14614456] [e:1461-7080]

ETI-EAO

SSCI, JCR (0,787 [Q2]), CARHUS+ (A),
CIRC (A), ERIH (INT2), IBSS, LLBA,
MIAR (9,614), SCOPUS, SJR (0,031
[Q1])

Discurso y Sociedad (ISSN 18874606)

ETI-EAO

MIAR (0,400)

Critical Approaches to Discourse
Analysis Across Disciplines (CADAAD)
(ISSN 1752-3079)
Critical Asian Studies (ISSN 14672715)

Critical Discourse Studies (Routledge)
(ISSN 1740-5904)

Cultural Critique (ISSN [p:08824371] [e:1534-5203])

Die Welt des Orients (ISSN 00432547)

Discourse & Society (ISSN [p:09579265] [e:1460-3624])
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Doletiana. Revista de Traducció,
Literatura i Arts (ISSN 1988-3366)

ETI

MIAR (0,699)

Early China (ISSN 0362-5028)

EAO

IBSS

East Asia: An International Quarterly
(ISSN 1096-6838)

EAO

SCOPUS, SJR (0,028 [Q1Political
science and international relations]),
CARHUS+ (A), CIRC (B), HA, IBSS,
IBZ, MIAR (9,977)

East Asian History [Australia]
(ISSN 1036-6008)

EAO

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (NAT),
HA, IBZ, MIAR (6,477), RILM

Economic research journal
[Vegeu: Jingji yanjiu]

EAO

-

Education About Asia [US] (ISSN
1090-6851)

EAO

-

En bons terms (ISSN 1260-0903)

ETI

-

EnterText (ISSN 1472-3085)

ETI

CARHUS+ (C), MIAR (4,079)

Entreculturas: Revista de traducción
y comunicación intercultural (ISSN
1989-5097)

ETI

MIAR (0,477)

Équivalences (ISSN 0779-5599)

ETI

BL, CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH
(NAT 2007), MIAR (4,477)

Estudios de Asia y África (ISSN 01850164)

EAO

CARHUS+ (C), CIRC (C), HA, IBSS,
Latindex (30), MIAR (6,477)

Estudios de Dialectología
Norteafricana y Andalusí (ISSN 11377968)

ETI

BL, CIRC (B), DICE, Latindex (31),
MIAR (3,704), RESH (0,073)

Estudios franco-alemanes: revista
internacional de traducción y filología
(ISSN 2171-6633)

ETI

Études Chinoises (ISSN 0755-5857)

EAO

CARHUS+ (C), FRANCIS, IBSS,
MIAR (4,477)

European Journal of Communication
(ISSN 0267-3231)

ETI

SSCI, JCR (1,050 [Q2]), SCOPUS, SJR
(0,035 [Q1]), CIRC (A), IBSS, LISA,
LLBA, MIAR (9,915), RILM

DICE, Latindex (31), MIAR (0,877),
RESH (sense dades)

SCOPUS, SJR (0,029 [Q1Cultural
studies]), CARHUS+ (B), HA, MIAR
(9,541)

European journal of East Asian
studies (ISSN [p:1568-0584]
[e:1570-0615])

EAO

Exchange [Vegeu: Jiaoliu]

EAO

-

Exchanges: journal of literary
translation (ISSN 1061-0006)

ETI

-
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Extrême-Orient, Extrême-Occident
(ISSN 0754-5010)

EAO

CARHUS+ (C), IBSS, MIAR (4,477)

Fachsprache (ISSN 1017-3285)

ETI

BL, CARHUS+ (B), CIRC (B), ERIH
(NAT), FRANCIS, IBZ, LLBA, MIAR
(6,477)

ETI-EAO

-

ETI-EAO

LLBA, MIAR (4,114)

ETI

CIRC (B), BL, ERIH (NAT)

EAO

SCOPUS, AHCI, CIRC (A)

ETI

MIAR (0,954)

Global Asia (ISSN 1976-068X)

EAO

-

Guanghua [Vegeu: Sinorama]

EAO

-

Harvard Journal of Asiatic Studies
[US] (ISSN [p:0073-0548] [e:19446454])

EAO

AHCI, BL, CARHUS+ (B), CIRC (A),
ERIH (INT1), FRANCIS, HA, IBSS, IBZ,
Index Islamicus, MIAR (9,977), RILM

Helsinki English Studies, The
Electronic Journal of the Department
of English at the University of
Helsinki (ISSN 1457-9960)

ETI

-

Hermeneus: Revista de Traducción e
Interpretación (ISSN 1139-7489)

ETI

BL, CARHUS+ (B), CIRC (B), DICE,
ERIH (NAT), Latindex (32), LLBA, MIAR
(6,114), RESH (0,087)

Hermes: Journal of Linguistics
(ISSN 0904-1699)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (NAT),
Index Islamicus, LLBA, MIAR (4,380)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (NAT
2007), MIAR (4,230)

ETI

CARHUS + (C), CIRC (B), DICE,
Latindex (32), MIAR (4,000), RESH (0)

Human Communication Research
(ISSN [p:0360-3989] [e:14682958])

ETI

SSCI, JCR (1,836 [Q1]), SCOPUS, SJR
(0,065 [Q1]), CARHUS+ (A),CIRC (EX),
FRANCIS, LLBA, MIAR (9,977)

Íkala, revista de lengua y cultura
(ISSN 0123-3432)

ETI

CIRC (C), Latindex (33), LLBA, MIAR
(4,204)

ETI-EAO

CARHUS+ (C), DICE, FRANCIS,
Latindex (32), ERIH (INT2 2007),
FRANCIS, MIAR (6,230), RBL, RESH
(0,083)

Fanyi Tongxun (翻译通讯)
[Vegeu: Zhongguo Fanyi]
Fanyi xuebao, Journal of Translation
Studies (ISSN 1027-7978)
Folia Translatologica: International
Series of Translation Studies (ISSN
—)
Foreign Literature Studies / Waiguo
Wenxue Yanjiu (ISSN 1003-7519)
Forum: International Journal of
Interpretation and Translation
(ISSN 1598-7647)

Hieronymus complutensis: El mundo
de la traducción (ISSN 1135-304X)
Hikma: Estudios de traducción/
Translation Studies (ISSN 15799794)

Ilu: Revista de Ciencias de las
Religiones (ISSN 1135-4712)
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Indogermanische Forschungen (ISSN
0019-7262)

Ínsula, Revista de letras y ciencias
humanas (ISSN 0020-4536)

Inter-Asia Cultural Studies [UK]
(ISSN [p:1464-9373] [e:14698447])

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,034 [Q4]),
SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]), CARHUS+
(A), CIRC (A), ERIH (INT2), IBSS,
Index Islamicus, LLBA, MIAR (9,977)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]),
CARHUS+ (A), CIRC (A), DICE, IBZ,
IMB, Latindex (no calificada), MIAR
(9,977), RESH (sense dades), RILM

EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,138 [Q3, Cultural
studies]), SCOPUS, SJR (0,026 [Q2]),
CARHUS+ (A), CIRC (A), IBSS, MIAR
(9,579), RILM

ETI-EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,905 [Q2]),
SCOPUS, SJR (0,029 [Q2]), CARHUS+
(A), CIRC (EX), ERIH (INT2), IBZ,
LLBA, MIAR (7,403)

Interculturalidad & Traducción:
Revista Internacional =
Interculturality & Translation:
International Review (ISSN 16993187)

ETI

CIRC (B), ERIH (INT2), MIAR (3,000)

International Journal of Chinese
Culture and Management (ISSN
[p:1752-1270] [e:1752-1289])

EAO

IBSS

International Journal of Corpus
Linguistics (ISSN 1384-6655)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,766 [Q2]),
SCOPUS, SJR (0,034 [Q1]), BL,
CARHUS+ (B), CIRC (EX), ERIH (INT2),
FRANCIS, LLBA, MIAR (9,704),

International Journal of Current
Chinese Studies (ISSN 2171-6374)

EAO

MIAR (0,000)

International Journal of Lexicography
(ISSN 0950-3846)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (1,143 [Q1]),
SCOPUS, SJR (0,031 [Q1Language and
linguistics]), BL, CARHUS+ (A), CIRC
(EX), ERIH (INT2), IMB, LLBA ,MIAR
(9,880),

International Journal of Translation:
An International Journal Translation
Studies (ISSN 0970-9819)

ETI

MIAR (4,362)

Interprète (ISSN 0047-1291)

ETI

-

Interpreter and Translator Trainer,
The (ITT) (ISSN [p:1750-399X]
[e:1757-0417])

ETI

AHCI, SSCI, SCOPUS, JCR (0,182
[Q4]), CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH
(W), LLBA, MIAR (7,199)

Interpreters’ Newsletter (The)
(ISSN 1591-4127)

ETI

CIRC (B), ERIH (NAT2007), MIAR
(0,000)

Intercultural Pragmatics (ISSN 1612295X)
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Interpreting: An International Journal
of Research and Practice in
Interpreting (ISSN 1384-6647)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,250 [Q3]),
SCOPUS, SJR (0,027 [Q2]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH (INT2),
FRANCIS, IBZ, LLBA, MIAR (9,704)

inTRAlinea: Rivista online di
Traduttologia (ISSN 1827-000X)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (NAT),
MIAR (4,146)

ITI Bulletin / Institute of Translation
and Interpreting (ISSN 0954-1799)

ETI

-

ITL: review of applied linguistics
(ISSN 0019-0810)

ETI

CARHUS+ (C), ERIH (NAT), LLBA, MIAR
(4,477)

ITL, International Journal of Applied
Linguistics (ISSN 0019-0829)

ETI

ERIH (NAT), FRANCIS, LLBA, MIAR
(9,977)

Japanese Language and Literature
[US] (ISSN 1536-7827)

EAO

CARHUS+ (C), MIAR (4,477)

Japanese Language Education in
Europe (ISSN 1745-7165)

EAO

-

Jiaoliu (ISSN 1560-6716)

EAO

-

Jingji yanjiu (ISSN 0577-9154)

EAO

MIAR (4,477)

Jostrans: Journal of specialized
translation (ISSN 1740-357X)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (INT2),
MIAR (3,903)

Journal of Applied Linguistics
(ISSN [p:1479-7887] [e:17431743])

ETI

SCOPUS, SJR (0,026 [Q3]), CARHUS+
(C), CIRC (B), ERIH (INT2), IBZ, LLBA,
MIAR (3,903)

Journal of Asian Earth Sciences [UK]
(ISSN [p:1367-9120] [e:18785786])

EAO

SSCI, JCR (2,152 [Q1]), SCOPUS, SJR
(0,062 [Q2]), CIRC (EX), MIAR (9,898)

Journal of Asian Economics [US]
(ISSN [p:1049-0078] [e:18737927])

EAO

SCOPUS, SJR (0,032 [Q3]), MIAR
(7,842)

Journal of Asian History [Germany]
(ISSN 0021-910X)

EAO

AHCI, SCOPUS, CARHUS+ (A), CIRC
(A), ERIH (INT2), HA, IBSS,IBZ, IMB,
Index Islamicus, MIAR (9,977), RILM

Journal of Asian Studies US]
(ISSN [p:0021-9118] [e:17520401])

EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,521 [Q2]),
SCOPUS, SJR (0,027 [Q1]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (A), FRANCIS, HA,
IBSS, Index Islamicus, IBZ, MIAR
(9,977), RILM

Journal of Chinese Language and
Literature (Jung’gug eo’mun hagji)
[Korea] (ISSN 1993-1638)

EAO

-

Journal of Chinese Linguistics (ISSN
0091-3723)

EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,179 [Q4]),
SCOPUS, SJR (0,025 [Q3]), BL,
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CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH (INT1),
IBZ, LLBA, MIAR (7,977), RILM
Journal of Comparative Asian
Development, The (ISSN [p:15339114] [e:2150-5403])

EAO

-

EAO

SSCI, JCR (0,509 [Q2]), SCOPUS, SJR
(0,030 [Q1Cultural studies]),
CARHUS+ (A), CIRC (EX), HA, IBSS,
IBZ, MIAR (9,977)

EAO

SSCI, JCR (0,677 [Q1]), SCOPUS, SJR
(0,03 [Q1Political science and
international relations]), CARHUS+ (A),
CIRC (A), HA, IBSS, IBZ, MIAR
(9,801), RILM

Journal of East Asian Linguistics
(ISSN [p:0925-8558] [e:15728560])

EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,276 [Q3]),
SCOPUS, SJR (0,028 [Q2]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH (INT1),
LLBA, MIAR (7,801)

Journal of East Asian Social Thoughts
(Dong’yang sahoe sa’sang) [Korea]
(ISSN 1229-1234)

EAO

MIAR (4,146)

Journal of Intercultural
Communication (ISSN 1404-1634)

ETI-EAO

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (INT2),
IBSS, MIAR (6,114)

Journal of Intercultural
Communication Research
(ISSN [p:1747-5759] [e:1747-5767]

ETI-EAO

SCOPUS, SJR (0,025 [Q3Cultural
studies]), CIRC (B), LLBA, MIAR
(4,477)

EAO

RILM

ETI-EAO

MIAR (4,255)

EAO

MIAR (1,477)

EAO

SSCI, JCR (0,214 [Q3]), SCOPUS, SJR
(0,027 [Q1]), CARHUS+ (A), CIRC (A),
ERIH (INT1), HA, IBSS, MIAR (9,977),
RILM

ETI-EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,289
[Q3Linguistics]), SCOPUS, SJR (0,027
[Q2Language and linguistics]),
CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH (INT2),
LLBA, MIAR (7,500)

EAO

MIAR (4,176)

Journal of Contemporary Asia (ISSN
[p:0047-2336] [e:1752-7554])

Journal of Contemporary China (Tang
tai Chung-kuo) [US]
(ISSN [p:1067-0564] [e:14699400])

Journal of Intercultural Studies
[Japan] (ISSN 0388-0508)
Journal of International
Communication [Australia]
(ISSN 1321-6597)
Journal of International Law and
Diplomacy (Kokusaihō gaikō zassi)
[Japan] (ISSN 0023-2866)
Journal of Japanese Studies [US]
(ISSN [p:0095-6848] [e:15494721])

Journal of Language, Identity &
Education (ISSN 1534-8458)

Journal of Modern Literature in
Chinese (Xiàndài Zhōngwén Wénxué
Xuébào) [Hong Kong] (ISSN 1026-
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5120)

Journal of Multicultural Discourses
(ISSN [p:1744-7143] [e:17476615])

ETI-EAO

SCOPUS, SJR (0,026 [Q2Cultural
studies]), LLBA, MIAR (7,278)

ETI-EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,603 [Q2]),
SCOPUS, SJR (0,031 [Q1Cultural
studies]), BL, CARHUS+ (A), CIRC (A),
ERIH (INT2), IBSS, IBZ, LLBA, MIAR
(9,977), RILM

Journal of Near Eastern Studies
(ISSN 0022-2968)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH (INT1
2007), FRANCIS, HA, IBSS, IBZ, IMB,
Index Islamicus, LLBA, MIAR (9,977)

Journal of North African Studies
(Routledge) (ISSN 1362-9387)

ETI

SCOPUS, SJR (0,027 [Q1Cultural
studies]), BL, CIRC (B), IBSS, MIAR
(9,704)

Journal of Northeast Asian Studies
(Dongbug’a yeon’gu) [Korea]
(ISSN 0738-7997)

EAO

SCOPUS, HA, IBSS, IBZ, ,MIAR (9,977)

ETI-EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,056 [Q4]),
SCOPUS, SJR (0,026 [Q2Cultural
studies]), BHA, CIRC (A), FRANCIS,
HA, IBSS, IBZ, MIAR (9,977), RILM

Journal of Pragmatics (ISSN 03782166)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,757 [Q2]),
SCOPUS, SJR (0,029 [Q2]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH (INT1
Linguistics), FRANCIS, IBSS, IBZ,
LLBA, MIAR (9,977), Philosopher's
Index

Journal of Research on Technology in
Education (JRTE)
(ISSN 1539-1523)

ETI

CARHUS+ (B), CIRC (B), ERIH (INT2),
MIAR (6,477)

Journal of Sociolinguistics (ISSN
1360-6441)

ETI

SSCI, JCR (0,889 [Q2]) SCOPUS, SJR
(0,035 [Q1]), CARHUS+ (A), CIRC
(EX), ERIH (INT1 Linguistics),
FRANCIS, LLBA, MIAR (9,676),

Journal of South Asian Natural
History [Sri Lanka] (ISSN 10220828)

EAO

-

EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,111 [Q4]),
SCOPUS, SJR (0,027 [Q3]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH (INT1
History), FRANCIS, HA, IBSS, IBZ,
LLBA, MIAR (9,977), RILM

Journal of Multilingual and
Multicultural Development
(ISSN [p:0143-4632] [e:17477557])

Journal of Popular culture
(ISSN [p:0022-3840] [e:15405931])

Journal of Southeast Asian Studies
[Singapore] (ISSN [p:0022-4634]
[e:1474-0680])
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Journal of Technology and Chinese
Language Teaching (科技与中文教学)
(ISSN 1949-260X)

EAO

-

Journal of the American Oriental
Society (ISSN 0003-0279)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]), BL,
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT1
2007), FRANCIS, IBSS, IBZ, IMB,
Index Islamicus, LLBA, MIAR (9,977),
Philosopher's Index, RBL, RILM

Journal of the Association of Teachers
of Japanese [US] (ISSN 0885-9884)

EAO

BL, MIAR (6,477)

EAO

-

EAO

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (INT2),
MIAR (4,477)

Journal of the Royal Asiatic Society
[UK] (ISSN [p:1356-1863] [e:14740591]) (tit anterior: Journal of the
Royal Asiatic Society of Great Britain
and Ireland (ISSN 0035-869X)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q2]), BL,
CIRC (A), ERIH (INT2), FRANCIS, HA,
IBSS, IBZ, IMB, Index Islamicus, MIAR
(9,977)

Journal of Translation (ISSN 15587282)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (INT2),
LLBA, MIAR (3,845)

ETI

BL, MIAR (6,398)

Journal of the British Association for
Chinese Studies (ISSN 2048-0601)
Journal of the Chinese Language
Teachers Association (ISSN 00094595)

Journal of Translation and
Textlinguistics (JOTT): Studies in
Translation and Discourse Analysis
Especially Related to biblical
Research (ISSN 1055-4513) S'ha
deixat de publicar
Journal of Translation Studies
[Vegeu: Fānyì xuébào]
Kaogu = Archaeology
(ISSN 0453-2899)
KOLOR, Journal on moving
communities (ISSN 1379-7948)

ETI-EAO
EAO

IBSS

EAO

-

Korea Journal (Korea) (ISSN 00233900)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q1]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), HA, IBSS,
MIAR (9,977), RILM

L2 Journal, An electronic journal for
foreign and second language
educators (ISSN –)

ETI

LLBA

La linterna del traductor: Revista de
traducción (ISSN 1579-5314)

ETI

-

La traductière: Revue franco-anglaise
de poésie (ISSN: 0990-6215)

ETI

-

ETI

SSCI, JCR (0,667 [Q2Linguistics]),
SCOPUS, SJR (0,03 [Q1]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH (INT2),
IBSS, IBZ, LLBA, MIAR (9,977), RILM

Language & Communication
(Elsevier) (ISSN 0271-5309)

Language & Intercultural
Communication (ISSN [p:1470-8477]
[e:1747-759X])

ETI-EAO
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(A), CIRC (EX), ERIH (INT2), IBZ,
LLBA, MIAR (9,541)
Language and Translation (Yuyan Yu
Fanyi) [China] (ISSN 1001-0823)
Language and literature studies
(Xiaoxuesheng Yuwen Xuexi) [China]
(ISSN 1004-0307)

ETI-EAO

-

EAO

-

ETI-EAO

SSCI, JCR (1,189 [Q1, Linguistics; Q2,
Sociology], SCOPUS, SJR (0,03 [Q1]),
BL, CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH
(INT1), IBSS, IBZ, IMB, LLBA, MIAR
(9,977), RILM

ETI

IBZ, MIAR (6,362)

ETI

SSCI, JCR (1,218 [Q1, Education &
educational research; Q1, Linguistics],
SCOPUS, SJR (0,074 [Q1]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH (INT1
Linguistics), FRANCIS, IBZ, LLBA, MIAR
(9,977), RILM

Language Learning & Technology
(ISSN 1094-3501)

ETI

SSCI, JCR (1,741 [Q1, Education &
educational research; Q1, Linguistics]),
SCOPUS, SJR (0,035 [Q1]), CARHUS+
(A), CIRC (EX), ERIH (INT2), LLBA,
MIAR (7,676)

Language Learning Journal (ISSN
[p:0957-1736] [e:1753-2167])

ETI

SCOPUS, SJR (0,027 [Q2Language and
linguistics]), CARHUS+ (A), CIRC (B),
ERIH (NAT), IBZ, LLBA, MIAR (9,977)

Language Teaching (ISSN 02614448)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,622
[Q2Linguistics]), SCOPUS, SJR (0,03
[Q1Linguistics and language]),
CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH (INT2),
IBZ, LLBA, MIAR (9,977)

Language Teaching and Linguistic
Studies (Yǔyán jiàoxué yǔ yánjiū)
[China] (ISSN 0257-9448)

EAO

-

ETI-EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,167 [Q4, Education
& educational research; Q4,
Linguistics]), SCOPUS, SJR (0,027
[Q2Language and linguistics]),
CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH (INT2),
MIAR (9,880)

ETI

SCOPUS, SJR (0,026 [Q3]), BL,
CARHUS+ (B), CIRC (B), ERIH (INT2),
FRANCIS, IBZ, LLBA, MIAR (9,646)

ETI

-

Language in Society (ISSN 00474045)

Language International: The
magazine for the language
professions (ISSN 0923-182X)
S'ha deixat de publicar

Language Learning (ISSN 00238333)

Language, culture and curriculum
(ISSN [p:0790-8318] [e:17477573])
Languages in Contrast, International
Journal for Contrastive Linguistics
(ISSN 1387-6759)
Le linguiste / De Taalkundige
(ISSN 0776-9989)
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Learning Chinese (Xue Hanyu)
[China] (ISSN 1002-5790)

EAO

-

Lebende Sprachen: Zeitschrift für
Fremde Sprachen in Wissenschaft
und Praxis (ISSN 0023-9909)

ETI

CIRC (B), ERIH (NAT), IBZ, LLBA, MIAR
(4,477)

Lengua y Migración (L&M) (ISSN
1889-5425)

ETI-EAO

CIRC (C), DICE, Latindex (29), MIAR
(2,977), RESH (sense dades)

Lenguaraz: Revista académica del
Colegio de traductores públicos de la
Ciudad de Buenos Aires (ISSN 15152596)

ETI

Latindex (no calificada)

Lingua e Stile (ISSN 0024-385X)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]),
CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH (NAT),
FRANCIS, IMB, LLBA, MIAR (9,977)

Linguist online: Official Journal of the
Institute of Linguistics
(ISSN 0268-5965)

ETI

BL, MIAR (4,477)

Linguistic Inquiry (ISSN [p: 00243892] [e:1530-9150])

ETI

AHCI, SSCI, SCOPUS, SJR (0,114
[Q1]), CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH
(INT1), FRANCIS, IBSS, LLBA, MIAR
(9,977), Philosopher’s index

Linguistica Antverpiensia New Series,
Themes in Translation Studies (ISSN
0304-2294)

ETI

AHCI, BL, CARHUS+ (B), CIRC (B),
ERIH (NAT), FRANCIS, IMB, LLBA,
MIAR (6,477)

Linguistics and Education (Elsevier)
(ISSN 0898-5898)

ETI

SCOPUS, SJR (0,029 [Q2]), BL,
CARHUS+ (B), CIRC (B), ERIH (INT2),
LLBA, MIAR (9,880)

Lishi yanjiu = Historical research
(ISSN 0459-1909)

EAO

HA, MIAR (4,477)

Livius: Revista de Estudios de
Traducción (ISSN 1132-3191) (S'ha
deixat de publicar 1999 dead)

ETI

CIRC (C), DICE, Latindex (no calificada,
MIAR (4,301)

Llengua i ús, Revista tècnica de
política lingüística (ISSN [p:11347724] [e:2013-052X])

ETI

BL, CARHUS+ (C), MIAR (4,255)

ETI

-

Localisation Focus: The International
Journal of Localisation (ISSN 16492358)
LSP & Professional Communication
(ISSN 1601-1929) (s'ha deixat de
publicar 2008 dead, Continua amb:
LSP journal [ISSN 1904-4135])

ETI

CIRC (B), MIAR (ceased)

Machine Translation (ISSN 09226567)

ETI

SCOPUS, SJR (0,03 [Q3]), BL,
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT1),
FRANCIS, LLBA, MIAR (9,898)

Machine Translation Review (ISSN
1358-8346)

ETI

-
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Marges, Els, Revista de llengua i
literatura (ISSN 0210-0452)

ETI

CARHUS+ (A), CIRC (B), DICE, IBZ,
Latindex (31), MIAR (4,477), RESH
(sense dades)

Meta, Journal des Traducteurs (ISSN
0026-0452)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q2]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH (INT2),
FRANCIS, IBZ, LLBA, MIAR (9,977)

Minima sinica (ISSN 0936-5419)

EAO

-

Minor Translating major, Major
translating Minor, Minor translating
Minor (MTM Translation Journal)
(ISSN 1791-8421)

ETI

-

EAO

SSCI, JCR (0,356 [Q3]), SCOPUS, SJR
(0,026 [Q3]), CARHUS+ (A), CIRC (A),
ERIH (INT1 History), HA, IBSS, IBZ,
Index Islamicus, LLBA, MIAR (9,977),
RILM

Modern China [US] (ISSN [p:00977004] [e:1552-6836])

EAO

SSCI, JCR (0,511 [Q2]), SCOPUS, SJR
(0,028 [Q2]), CARHUS+ (A), CIRC
(EX), ERIH (INT1), HA, IBSS, IBZ,
MIAR (9,977), RILM

Modern Chinese Literature and
Culture (Zhongguo Xiandai Wenxue)
[US] (ISSN 1520-9857)

EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,083 [Q4]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), MIAR (7,977)

Modern Language Review (ISSN
0026-7937)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q3]),
CARHUS+ (A), CIRC (A), ERIH (INT1),
IBZ, IMB, MIAR (9,977), RILM

Modern Language Studies (ISSN
0047-7729)

ETI

CIRC (B), ERIH (INT2), MIAR (6,477),
RILM

Modern Poetry in Translation
(ISSN 0969-3572)

ETI

-

Monti: Monografias de Traducción
(ISSN 1889-4178)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), DICE,
Latindex (29), MIAR (2,977), RESH
(sense dades)

ETI-EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]),
CARHUS+ (B), CIRC (A) ERIH (INT2),
HA, IBSS, IBZ, MIAR (9,977), RILM

Monumenta Serica: Journal of
Oriental Studies [Germany] (ISSN
0254-9948)

EAO

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (INT2),
FRANCIS, HA, IBSS, IBZ, Index
Islamicus, MIAR (6,477)

Mosty: Journal for Translators and
Interpreters (ISSN 0580-034X)

ETI

MIAR (3,000)

Modern Asian Studies [UK] (ISSN
[p:0026-749X] [e:1469-8099])

Monumenta Nipponica (ISSN
[p:0027-0741] [e:1880-1390])
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Multilingua: Journal of Cross-cultural
and Interlanguage Communication
(ISSN 0167-8507)

ETI-EAO

AHCI, SSCI, JCR (0,265 [Q3]),
SCOPUS, SJR (0,027 [Q2Language and
linguistics]), BL, CARHUS+ (A), CIRC
(EX), ERIH (INT2), FRANCIS, IBSS,
IBZ, LLBA, MIAR (9,977)

Multilingual Computing & Technology
(ISSN 1523-0309)

ETI

-

Mutatis Mutandis: Revista
Lationamericana de Traducción
(ISSN 2011-799X)

ETI

-

Nan nü, Men, women and gender in
early and imperial China
(ISSN [p:1387-6805] [e:15685268])

EAO

SCOPUS, SJR (0,025 [Q3Cultural
studies]), CARHUS+ (B), CIRC (B),
ERIH (INT2), HA, MIAR (9,614)

Natural Language and Linguistic
Theory (ISSN 0167-806X)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,761 [Q2]),
SCOPUS, SJR (0,030 [Q1]), BL,
CARHUS+ (A), CIRC (EX), ERIH (INT1),
FRANCIS, IBZ, LLBA, MIAR (9,962)

New Voices in Translation Studies
(ISSN 1819-5644)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (INT2),
MIAR (0,845)

Newsletter, East Asian Art &
Archaeology [US] (ISSN 8755-4593)

EAO

-

Nichibunken Japan Review [Japan]
(ISSN 0915-0986)

EAO

-

Norwich Papers: Studies in Literary
Translation (ISSN 0964-3419)

ETI

MIAR (1,255)

O Língua, Revista Digital sobre
Traduçao (ISSN —)

ETI

-

Oriental Art (Dongfang Yishu) [China]
(ISSN 0030-5278)

EAO

AHCI, SCOPUS, BHA, CARHUS+ (B),
CIRC (A), ERIH (INT1 2007), FRANCIS,
IBZ, Index Islamicus, MIAR (9,977),
RILM

Oriental economist (ISSN 00305294)

EAO

MIAR (4,477)

Orientations [Hong Kong] (ISSN
0030-5448)

EAO

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (INT2
2007), FRANCIS, MIAR (6,477)

Ouzhou Yanjiu = Chinese journal of
European studies (ISSN 1004-9789)

EAO

-

EAO

SSCI, JCR (0,548 [Q1]), SCOPUS, SJR
(0,028 [Q2]), CARHUS+ (B), CIRC (A),
HA, IBSS, IBZ, Index Islamicus, MIAR
(9,977)

Pacific Affairs (ISSN [p:0030-851X]
[e:1715-3379])

47

Darrera actualització: 01/09/2012

Palimpsestes, Textes de Référence:
Revue du Centre de recherché en
traduction et communication
transculturelle anglais-français/
français-anglais, TRACT (ISSN 11488158)

ETI

CIRC (B), ERIH (NAT), MIAR (0,000)

Panacea: boletín de medicina y
traducción (ISSN 1537-1964)

ETI

CARHUS+ (C), DICE, Latindex (30),
MIAR (3,000), RESH (sense dades)

ETI

MIAR (3,845)

ETI

MIAR (4,477)

EAO

-

Perspectives: Studies in
Translatology (ISSN 0907-676X)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q2]), BL,
IBZ, CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH
(NAT), LLBA, MIAR (7,779)

Polissema, Revista do Letras do
ISCAP (ISSN 1645-1937)

ETI

Latindex (25), CIRC (C)

Positions, East Asia Cultures Critique
(ISSN [p:1067-9847] [e:15278271])

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q2]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), HA,MIAR
(9,779)

Primeras noticias, Comunicación y
pedagogía (ISSN 1136-7733)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (C) DICE, INRECS (4Q), Latindex (no calificada),
MIAR (4,477), RESH (sense dades)

Puentes, Hacia nuevas
investigaciones en la mediación
intercultural (ISSN 1695-3738)

ETI

-

Puntoycoma: Boletín de los
traductores de las instituaciones de la
Unión Europea (ISSN 1830-5415)

ETI

-

Quaderns d'italià (ISSN 1135-9730)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (C), DICE, ERIH
(NAT), Latindex (31), MIAR (3,704),
RESH (0,017)

Quaderns, Revista de Traducció
(ISSN 1138-5790)

ETI

CARHUS+ (A), CIRC (B), DICE, ERIH
(NAT), Latindex (29), MIAR (4,447),
RESH (0,133)

Quimera, Revista de literatura
(ISSN 0211-3325)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (C), DICE,
Latindex (no calificada), MIAR (6,477),
RESH (0,005)

RASK: International Journal of
Language and Communication (ISSN
0909-8976)

ETI

CIRC (B), ERIH (NAT), IBZ, LLBA, MIAR
(4,255)

Papers Lextra, Revista electrònica del
Grup d’Estudis Dret i Traducció (ISSN
1885-2785)
Parallèlles: Cahiers de l’Ecole de
Traduction et d’Interprétation de
l’Université de Genève (ISSN 10157573)
Persimmon: Asian Literature, Arts,
and Culture [US] (ISSN 1529-7551)
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REDIAO, Revista Iberoamericana de
Estudios de Asia Oriental
(ISSN 1888-6566)
REDIT ,Revista Electrónica de
Didáctica de Traducción e
Interpretación (ISSN 1989-4376)
Renditions, A Chinese-English
Translation Magazine (ISSN 03773515)

EAO

-

ETI

-

ETI-EAO

MIAR (4,477)

Research on Language and
Computation (ISSN 1570-7075)

ETI

SCOPUS, SJR (0,031 [Q1]), CARHUS+
(C), CIRC (B), ERIH (INT2), LLBA,
MIAR (7,454)

Revista CIDOB d’Afers internacionals
(ISSN 1133-6595)

EAO

CARHUS+ (B), CIRC (C), DICE, INRECS (2Q), Latindex (28), MIAR
(6,477), RESH (0,06)

Revista de Llengua i dret (ISSN
0212-5056)

ETI

CARHUS+ (A), CIRC (B), DICE, ERIH
(NAT), Latindex (33), LLBA, MIAR
(4,462), RESH (0,023)

Revista de Occidente (ISSN 00348635)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]),
CARHUS+ (A), CIRC (A) DICE, ERIH
(NAT), HA, IBZ, Latindex (no
calificada), MIAR (9,977), RESH
(0,042), RILM

Revista Debate Terminológico (ISSN
1813-1867)

ETI

CARHUS+ (C), Latindex (no calificada),
MIAR (0,000)

ETI

-

ETI-EAO

CIRC (C), DICE, Latindex (27), MIAR
(3,614)

Revista Signos (ISSN 0035-0451)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,018 [Q4]),
SCOPUS, SJR (0,026 [Q3]), CIRC (A),
IBSS, IBZ, Latindex (33), MIAR (9,977)

Revista Tradumàtica (ISSN 15787559)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (C), DICE,
Latindex (28), MIAR (4,041), RESH (0)

Revue d’aménagement linguistique
(ISSN 1706-3515)

ETI

-

Rivista internazionale di tecnica della
traduzione: International Journal of
Translation (ISSN 1722-5906)

ETI

-

ETI

-

ETI

CIRC (B), ERIH (NAT), LLBA

Revista do Letras do ISCAP [Vegeu:
Polissema]
Revista Iberoamericana de Discurso y
Sociedad, Lenguaje en Contexto
desde una Perspectiva Crítica y
Multidisciplinaria (ISSN 1575-0663)

Saltana: Revista de Literatura y
Traducción (ISSN 1699-6720)
Scripta Manent, Journal of the
Slovene Association of LSP Teachers
(ISSN 1854-2042)
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Sendebar, Revista de la Facultad de
Traducción e Interpretación
(ISSN 1130-5509)

ETI

CARHUS+ (B), CIRC (B), DICE, ERIH
(NAT), Latindex (29), LLBA, MIAR
(4,342), RESH (0,1)

Serra d'Or (ISSN 0037-2501)

ETI

CARHUS+ (C), HA, IMB, MIAR (4,477)

Shanghai Journal of Translators
(ISSN 1672-9358)

ETI-EAO

-

Shijie Hanyu Jiaoxue (世界汉语教)
(ISSN 1002-5804)

ETI-EAO

LLBA

ETI

CIRC (B), ERIH (W),

EAO

-

Sinorama (Guanghua) (ISSN 0256906X)

EAO

IBZ

SKASE Journal of Translation and
Interpretation (ISSN 1336-7811)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), ERIH (NAT),
MIAR (0,000)

Social Science Japan Journal (ISSN
[p:1369-1465] [e:1468-2680])

EAO

SSCI, JCR (0,333 [Q3, Area studies;
Q3, Social sciences interdisciplinary]),
SCOPUS, SJR (0,026 [Q3]), CARHUS+
(A), CIRC (A), HA, IBSS, MIAR (9,977)

Social Sciences in China
(ISSN [p:0252-9203] [e:19405952])

EAO

SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]), CARHUS+
(B), IBSS, MIAR (9,977)

Stanford Journal of East Asian Affairs
[US] (ISSN 1550-767X)

EAO

-

Studies in Second Language
Acquisition (ISSN 0272-2631)

ETI

SSCI, JCR (1,111 [Q1]) SCOPUS, SJR
(0,036 [Q1]), CARHUS+ (A), CIRC
(EX), ERIH (INT2), LLBA, MIAR (9,977)

ETI

SSCI, JCR (0,613 [Q3, International
relations; Q3, Political science]),
SCOPUS, SJR (0,029 [Q2]), CARHUS+
(B), CIRC (A), HA, IBSS, IBZ, MIAR
(9,977)

T’oung Pao: International Journal of
Chinese Studies (ISSN 0082-5433)

EAO

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025
[Q2Literature and literary theory]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), BL, ERIH
(INT2 History), HA, IBZ, Index
Islamicus, LLBA, MIAR (9,977), RILM

Taiwan Journal of Chinese as a
Second Language, 臺灣華語教學研究
(ISSN 2221-1624)

ETI-EAO

-

EAO

SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]), MIAR
(7,977), RILM

Sign Language Translator and
Interpreter (The) (ISSN [p:17503981] [e:1757-0425])
Sino-Japanese Studies (Chung jih
yen chiu t’ung hsin) [US] (ISSN
1041-8830)

Survival (IISS) (ISSN [p:0039-6338]
[e:1468-2699])

Tamkang Review: A Quarterly of
Comparative Studies between
Chinese and Foreign Literatures
[Taiwan] (ISSN 0049-2949)
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Target, International Journal of
Translation Studies (ISSN 09241884)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,160 [Q4]),
SCOPUS, SJR (0,025 [Q4]), CARHUS+
(A), CIRC (A), ERIH (INT1), BL,
FRANCIS, IBZ, LLBA, MIAR (9,862)

Terminologie et traduction (ISSN
0256-7873)

ETI

CIRC (B), ERIH (NAT 2007), MIAR
(4,477)

Terminology Science and Research,
Journal of the International Institute
for Terminology Research (ISSN
1017-382X)

ETI

Terminology: International Journal of
Theoretical and Applied issues on
Specialized Communication (ISSN
0929-9971)

CARHUS+ (C), MIAR (1,342)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,167 [Q4]),
SCOPUS, SJR (0,029
[Q2Communication]), BL, CARHUS+
(A), CIRC (EX), ERIH (INT1), FRANCIS,
IBZ, LLBA, MIAR (9,755)

TermNet News (ISSN 0251-5253)

ETI

-

Testo a fronte: Rivista semestrate di
teoria e pratica della traduzione
letteraria (ISSN 1128-238X)

ETI

CIRC (B), ERIH (NAT), MIAR (1,362)

Text & Talk (ISSN 1860-7330)

ETI

AHCI, SSCI, JCR (0,643 [Q3,
Communiacation; Q2, Linguistics]),
SCOPUS, SJR (0,029 [Q2]), CARHUS+
(A), CIRC (EX), BL, IBSS, IBZ, LLBA

TEXTconTEXT, Halbjahresschrift zur
Translation, Theorie, Didaktik, praxis
(ISSN 0179-6844)

ETI

BL, IBZ, RILM

Textual Practice (ISSN 0950-236X)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026 [Q1]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT1),
IBSS, MIAR (9,898)

Textus: English Studies in Italy (ISSN
1824-3967)

ETI

IBZ

Théologiques (ISSN 1188-7109)

ETI

FRANCIS, IBSS, MIAR (4,279)

Tonos Digital, revista electrónica de
estudios filológicos (ISSN 15776921)

ETI

CARHUS+ (C), CIRC (B), DICE, ERIH
(NAT), Latindex (no calificada), MIAR
(4,041), RESH (sense dades)

Torre del Virrey, revista de Estudios
Culturales (ISSN 1885-7353)

ETI-EAO

CIRC (C), DICE, Latindex (no
calificada), MIAR (3,778), RESH (sense
dades)

ETI

LLBA, MIAR (3,000)

ETI

CIRC (C), Latindex (33)

ETI

MIAR (0,400)

Tradterm (ISSN 0104-639X)
Traduçao e Comunicaçao: Revista
Brasileira de Tradutores
(ISSN 0101-2789)
Traducción & Comunicación (ISSN
1697-0624)

51

Darrera actualització: 01/09/2012

Traducción & Paratraducción (ISSN
1989-0435)

ETI

-

Traduic (ISSN 1665-7594)

ETI

-

Traduire, Revue de la Societé
Française des Traducteurs (ISSN
0395-773X)

ETI

FRANCIS, MIAR (4,477)

Trans, Revista de Traductología
(ISSN 1137-2311)

ETI

CARHUS+ (B), CIRC (B), DICE, ERIH
(NAT 2007), Latindex (33), LLBA, MIAR
(6,204), RESH (0,181)

ETI

-

ETI

LLBA

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,026
[Q1Literature and literary theory]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT2),
LLBA, MIAR (9,801)

ETI

CARHUS+ (C), MIAR (4,176)

ETI

MIAR (4,462)

ETI-EAO

CARHUS+ (C), MIAR (4,230)

Translation Review (ISSN 07374836)

ETI

AHCI, SCOPUS, SJR (0,025
[Q3Literature and literary theory]),
CARHUS+ (B), CIRC (A), ERIH (INT2
2007), IBZ, MIAR (7,977)

Translation Studies (ISSN [p:14781700] [e:1751-2921])

ETI

ACHI, SCCI, JCR (0,226 [Q3]), LLBA,
MIAR (7,102)

Translation Studies Abstracts
(ISSN [p:1460-3063] [e:17429137])

ETI

-

Translation Today (ISSN [p:09728740] [e:0972-8090])

ETI

-

Translation Watch Quarterly, A
Journal of Translation Standards
Institue (TWQ) (ISSN 1832-6951)

ETI

-

Translator, The: Studies in
Intercultural Communication (ISSN
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Translation Journal: A Publication for
Translators by Translators about
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