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Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aproven els 
criteris i el procediment per al reconeixement de la qualitat de la recerca 
a la URV

Reconeixement de la qualitat de la recerca a la URV

Criteris d’avaluació 

Avaluació

Comitè extern d’experts, dos per cada camp establert per la CNEAI (annex 2). Es 
concedeix el reconeixement si tots dos avaluadors consideren que l’impacte de 
l’activitat és de la màxima qualitat.

Els criteris per a cada camp de la CNEAI, formulats d’acord amb els experts ex-
terns, s’han de fer públics abans de la convocatòria. Es delega en la Comissió d’In-
vestigació i Transferència la seva concreció.

Criteris

1. A partir dels criteris publicats per a cada camp o subcamp (els criteris d’ava-
luació de sexennis del 2010 és el text refós de la convocatòria  2009: Reso-
lució de 18 de novembre de 2009, de la Presidència de la Comissió Nacional 
Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual s’estableixen els criteris 
específics en cadascun dels camps d’avaluació (annex 3), dos experts per 
cada camp i subcamp han de definir els criteris de qualitat.

2. Els experts són presidents de les comissions de cada camp o subcamp de 
convocatòries d’anys anteriors. 

3. Si algun expert entre els presidents de comissió no pot participar en la defi-
nició de criteris, s’han de buscar experts de reconegut prestigi.

4. Com a mínim hi ha d’haver dos experts per definir els criteris en cada camp i 
subcamp. 

5. Els criteris de qualitat definits pels experts s’han de presentar i aprovar a la 
Comissió de d’Investigació i Transferència, i s’han de fer públics.

Precisions sobre el procediment

1. L’activitat científica candidata al reconeixement de la qualitat ha de ser un 
subconjunt (màxim tres aportacions) de la presentada a la CNEAI o a l’AQU. 

2. Excepcionalment, en la primera convocatòria es pot aportar l’activitat cientí-
fica generada des de l’últim informe favorable de la CNEAI i AQU. 

3. L’activitat científica aportada només es pot avaluar i reconèixer una vegada.

Annex 2. 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 natura

Camp 6. Enginyeries i arquitectura

Subcamp 6-1. Tecnologies mecàniques i de la producció
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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


