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S’aprova el programa de reconeixement de la qualitat de la recerca a 
la URV i la delegació en la Comissió d’Investigació i Transferència de la 
concreció dels criteris per cada camp de la CNEAI formulats d’acord amb 
els experts externs

RecOneixement de la qUalitat de la ReceRca a la URV

antecedents

actualment es realitzen avaluacions cada 6 anys de l’activitat de recerca del perso-
nal docent i investigador (Pdi) funcionari (cneai) i laboral (aqU). aquest sistema 
d’avaluació es fonamenta a superar un llindar mínim, establert per a cada àmbit de 
la recerca, que no reconeix suficientment la qualitat de la recerca.

l’establiment d’aquest reconeixement a la URV pretén complementar aquesta ava-
luació periòdica mitjançant criteris que valorin la qualitat de l’impacte de la produc-
ció científica.

Objectiu

establir un nou programa a la URV que permeti identificar aquell Pdi amb una ac-
tivitat de recerca que té un impacte significativament superior a la mitjana mundial 
en l’àmbit corresponent.

avaluació

comitè extern d’experts, dos per cada camp (vegeu annex 1) establert per la cne-
ai. es concedirà el reconeixement si tots dos avaluadors consideren que l’impacte 
de l’activitat és de la màxima qualitat.

els criteris per cada camp de la cneai, formulats d’acord amb els experts externs, 
es faran públics abans de la convocatòria. es delega en la comissió d’investigació 
i transferència la concreció.

Sol·licitant

Pdi de la URV amb un sexenni de recerca (aqU, cneai) vigent durant tot el curs 
acadèmic.

Procediment

la sol·licitud és individual i es pot presentar un cop la persona interessada tingui el 
resultat favorable de l’avaluació del sexenni de recerca.

S’obrirà una convocatòria anual quan s’hagin resolt els complements de recerca per 
al Pdi-F i Pdi-l.

a la primera convocatòria, que tindrà efectes en el curs 2010-11, es podrà presen-
tar tot el Pdi que tingui un sexenni vigent. aquesta convocatòria s’obrirà un cop 
s’hagin resolt els complements de recerca sol·licitats durant el curs 2010-11.

durada

la mateixa que el sexenni de recerca vigent, més un any.
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Reconeixement

2 Uaa amb implicacions individuals per cada curs acadèmic complet en què el Pdi 
tingui el sexenni de recerca vigent, més un any. 

annex 1. camps de l’avaluació de la recerca de la cneai (2011)

camp 1. matemàtiques i Física

camp 2. química

camp 3. Biologia cel·lular i molecular

camp 4. ciències Biomèdiques

camp 5. ciències de la naturalesa

camp 6. enginyeries i arquitectura

Subcamp 6-1. tecnologies mecàniques i de la Producció

Subcamp 6-2. enginyeries de la comunicació, computació i electrònica

Subcamp 6-3. arquitectura, enginyeria civil, construcció i Urbanisme

camp 7. ciències Socials, Polítiques, del comportament i de l’educació

camp 8. ciències econòmiques i empresarials

camp 9. dret i Jurisprudència

camp 10. Història i expressió artística

camp 11. Filosofia, Filologia i lingüística


