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Les revistes Llengua & Literatura i Treballs de Sociolingüística
Catalana obtenen la màxima qualificació en el sistema de
classificació Carhus Plus+

N o t ícies

* Neix Critèria, l’espai web de
correcció de l’IEC

* Nubia Muñoz, Saskia Sassen i
Les revistes Llengua & Literatura, que edita la
Societat Catalana de Llengua i Literatura
(SCLL), i Treballs de Sociolingüística
Catalana, que edita la Societat Catalana de
Sociolingüística (SOCS) amb el suport tècnic
de la Xarxa CRUSCAT, han aconseguit la
qualificació A en la versió Carhus Plus+ del
2014. Es tracta d’un sistema de classificació
de revistes científiques de l’àmbit de les
ciències socials i les humanitats que ha estat
desenvolupat per l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR), a
proposta de la Direcció General de Recerca
de la Generalitat de Catalunya, i té per
finalitat contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i
universitari català amb la màxima objectivitat. En la versió del 2014 també tenen
qualificació A dues revistes més de l’IEC, Catalan Historical Review i Estudis Romànics, que
ja eren presents en l’edició del 2010.
Tal com s’explica en el blog de l’Observatori de la Recerca de l’IEC, Carhus Plus+ 2014
conté 6.126 revistes, i cada revista està classificada en un àmbit científic i en un sol nivell
(A, B, C i D). Així, el grup A —grup on es troben Llengua & Literatura i Treballs de
Sociolingüística Catalana— correspon a les revistes més ben valorades perquè són
presents a les bases de dades internacionals Scopus, Journal Citation Reports (2012) i
Master Journal List (2012), a més de ser les revistes més ben classificades per factor
d’impacte o, en defecte d’aquesta dada, per l’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS),
publicat a la base de dades Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes (MIAR). En el
cas de les revistes de catalanística —entesa com l’estudi de la història, la llengua i la
literatura catalanes—, s’hi inclouen les que han obtingut més bona puntuació, encara que
no compleixin les condicions esmentades.
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* La Societat Catalana de Tecnologia
compareix davant de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats del
Parlament de Catalunya

* La pianista Alba Ventura i el flauta
Marc Horne clouen el cicle de concerts
Música al claustre

* Més d’un centenar d’activitats
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