
 
 

Enginyeria Termodinàmica de Fluids - premis 
extraordinaris 

 Criteris i ponderacions 

1) Punts per publicacions a revistes indexades. La puntuació s'obté a partir d'un factor d'impacte 
normalitzat calculat com el quocient entre el factor d'impacte JCR corresponent (o el darrer 
disponible) dividit pel factor d'impacte agregat de la categoria on s'inclou la revista. En el cas de 
revistes llistades en més d'una categoria, se selecciona el factor d'impacte normalitzat més alt. 
Finalment, si el candidat o candidata no és el primer autor de la contribució, es redueix la 
puntuació normalitzada anterior més alta al 50%. 

2) Punts per patents: a) estatal sol·licitada: 0,5 punts, b) estatal concedida: 1 punt, c) PCT 
sol·licitada: 1 punt, d) PCT concedida: 2 punts. 

3) Llibres i capítols de llibres publicats per editorials de prestigi a criteri de la comissió acadèmica: a) 
capítol: 1 punt, b) llibres: sencers 3 punts. Si el candidat  o candidata no és el primer autor, 
s'aplica una reducció del 50%. 

4) Comunicacions com a primer autor a congressos a què el candidat o candidat hagi assistit i hagi 
fet la presentació oral del treball: a) nacionals i Graduate Student's Meeting: 0,5 punts, b) 
internacionals: 1 punt. 

5) Altres comunicacions a congressos: 0,1 punts cadascuna. 
6) En cas que sigui necessari desempatar entre dos candidats, es proposen els criteris següents:  

a) Nombre d'articles en revistes indexades com a primer autor que apareguin llistades al primer 
decil en alguna de les categories. 

b) Si no es pot desempatar amb el criteri a), es considerarà el nombre d'articles en revistes 
indexades com a primer autor que apareguin llistades al primer quartil a alguna de les 
categories. 

c) Si no es pot desempatar amb el criteri b), es considerarà el nombre d'articles en revistes 
indexades com a primer autor que apareguin llistades al segon quartil en alguna de les 
categories. 

d) Si no es pot desempatar amb el criteri c), es considerarà el nombre d'articles en revistes 
indexades com a primer autor que apareguin llistades al tercer quartil en alguna de les 
categories. 

e) Si no es pot desempatar amb el criteri d), es considerarà el nombre absolut d'articles en 
revistes indexades com a primer autor. 

f) Si no es pot desempatar amb el criteri e), es considerarà el valor del factor d'impacte 
ponderat més alt. 

g) Si no es pot desempatar amb el criteri f), es considerarà el valor del segon factor d'impacte 
ponderat més alt. 

7) Si no es pot desempatar amb els criteris anteriors, la comissió acadèmica establirà un altre criteri 
de desempat. 

 

 Documentació complementària necessària 

 Currículum complet i DAD del candidat o candidata. 



 
 

 Còpia de les publicacions derivades de la tesi: articles, patents, capítols de llibres, 
comunicacions a congressos, etc. incloent-hi els indicadors de qualitat d'aquestes 
publicacions: factor d'impacte, cites, ressenyes, etc. 
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