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Adhesió de la Universitat Jaume I al document “Agreement on Reforming Research 

Assessment” promogut per la “Coalition for Advancing Research Assessment” 

 

Aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 1/2023 de 26 de gener de 2023 

 

La “Coalició per a l’Avanç en l’Avaluació de l’Activitat Investigadora” és un grup de treball integrat per 

universitats, organismes públics i privats d’investigació, finançadors de la recerca i agències 

d’avaluació que té per finalitat promoure la implantació d’un nou sistema d’avaluació de l’activitat 

investigadora a nivell europeu amb la finalitat de promoure la millora de la qualitat i l’impacte dels 

seus resultats.  

 

El sistema es fonamenta en el reconeixement de la diversitat de resultats, metodologies i pràctiques 

investigadores per als diferents camps de coneixement i en les diferents etapes de la  carrera 

investigadora. Addicionalment, es tracta de promoure l’avanç de les bones pràctiques com ara l’ètica 

i la integritat en la pràctica investigadora, la ciència oberta, la divulgació de l’activitat investigadora, 

... . Iniciatives totes elles alineades amb diferents acords previs d’aquest Consell de Govern, com ara 

el “Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat”, aprovat en setembre de 2022, o la 

“Declaració institucional a favor de la promoció de l’accés obert a la Universitat Jaume I”, aprovada 

en octubre de 2020. 

 

La coalició va iniciar en gener de 2022 l’elaboració d’una fulla de ruta que sota el títol “The Agreement 

on Reforming Research Assessment”, finalment, va ser acordada pels participants en juliol de 2022. 

Cal assenyalar que la Universitat Jaume I va assistir a les diferents reunions de treball en que es van 

anar definint les característiques d’aquesta “fulla de ruta”. A nivell de l’Estat Espanyol, diferents 

universitats, fundacions i associacions (com CRUE) i diferents agències d’avaluació autonòmiques ja 

formen part d’aquesta coalició 

 

Essencialment, la idea bàsica és la de modificar els sistemes d’avaluació reforçant l’avaluació 

qualitativa tot i que fent un ús responsables d’indicadors quantitatius: 

 

“This requires basing assessment primarily on qualitative judgment, for which peer review is 

central, supported by responsible use of quantitative indicators.” 

 

També amb la finalitat de que el resultat d’aquesta avaluació siga determinant en la selecció i 

promoció del professorat o en l’assignació de recursos per a la investigació. 

  

● “deciding which researchers to recruit, promote or reward,  

● selecting which research proposals to fund, and identifying which research units and 

organisations to support” 

 

https://coara.eu/
https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
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Aquest procés s’implementa mitjançant l’adhesió voluntària de les organitzacions a la fulla de ruta ja 

acordada i implica l’acceptació d’una sèrie de compromisos i un marc temporal per a la seua 

implementació: 

 

“We commit to achieve reform through a Coalition of research funding organisations, 

research performing organisations, national/regional assessment authorities and agencies, 

as well as associations of the above organisations, learned societies and other relevant 

organisations, that is global in scope” 

 

Tot i això, el document ja assenyala la dificultat d'aconseguir la seva implementació al señalar que: 

 

“Respect the autonomy of research organisations. By safeguarding the independence of 

research performing organisations in the evaluation of their researchers while 

implementing the present principles, yet striving to prevent contradictions between the 

assessment of research, researchers and institutions, and between institutions, to avoid 

fragmentation of the research and innovation landscape and to enable the mobility of 

researchers.” 

 

Addicionalment, la coalició proposa un model de treball cooperatiu en el que compartir bones 

pràctiques i experiències entre les diferents institucions. 

 

Els compromisos centrals del document es defineixen de la següent manera: 

 

1. Recognise the diversity of contributions to, and careers in, research in accordance with the 

needs and nature of the research 

2. Base research assessment primarily on qualitative evaluation for which peer review is 

central, supported by responsible use of quantitative indicators 

3. Abandon inappropriate uses in research assessment of journal- and publication based 

metrics, in particular inappropriate uses of Journal Impact Factor (JIF) and h-index .  

4. Avoid the use of rankings of research organisations in research assessment 

 

Amb aquesta finalitat es recomana ampliar la valoració de l’activitat investigadora segons la diversitat 

de contribucions de les disciplines, valorar també l'impacte social, l'accés obert, la docència, el treball 

en equip, la supervisió de tesis doctorals, … . 

 

La idea és que l’avaluació qualitativa sigui el mètode principal, s'entén qualitatiu a l'avaluació 

d'expert), sense renunciar al recolzament en indicadors quantitatius encara que tan sols quan siguin 

necessaris i aporten informació rellevant. En definitiva es tracta de donar-li la volta al modelo actual.  

 

Es reconeix que aquesta avaluació basada en l'avaluació d'experts ha de ser àmpliament reconeguda 

i secundada per a que la seua implementació siga efectiva. A nivell estatal és clau que han de jugar 

agències avaluadores del progrés en la carrera acadèmica (ANECA) o d’assignació de projectes 

d’investigació (AEI).  
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El document també recull els compromisos que han d’assumir les institucions per a que aquest canvi 

de model es puga implementar de manera efectiva:  

 

1. Commit resources to reforming research assessment as is needed to achieve the 

organisational changes. 

2. Review and develop research assessment criteria, tools and processes. 

3. Raise awareness of research assessment reform and provide transparent communication, 

guidance, and training on assessment criteria and processes as well as their use… 

4. Exchange practices and experiences to enable mutual learning within and beyond the 

Coalition 

5. Communicate progress made on adherence to the Principles and implementation of the 

Commitments 

6. Evaluate practices, criteria and tools based on solid evidence and the state-ofthe-art in 

research on research, and make data openly available for evidence gathering and research 

 

Finalment, el document implica també assumir un compromís temporal per a la implementació del 

nou sistema:  

 

A. The signatories of this Agreement agree to share with each other and with their 

community how their organisation has started the process of reviewing or developing 

criteria, tools and processes in line with the core Commitments and according to an action 

plan with defined milestones, by the end of 2023 or within one year of signing the 

Agreement.  

 

B. Signatories of this Agreement agree to regularly demonstrate progress towards reviewing, 

developing and evaluating criteria, tools and processes that fulfil the core Commitments, 

with a touch point at end of 2027 or within five years of signing the Agreement, by which 

time they will have worked through at least one cycle of review and development of their 

assessment criteria, tools and processes. 

 

Per tots aquests motius, amb el Dictamen favorable del Consell de Direcció i l’informe favorable de la 

Comissió d’Investigació i Doctorat, en virtut de les competències atribuïdes en l’article 45 dels Estatuts 

de la Universitat Jaume I de Castelló, el Consell de Govern, en sessió número 1/2022, de data 23 de 

gener de 2023, s’adopta el següent ACORD:  

 

Aprovar l’adhesió de la Universitat Jaume I al document “Agreement on Reforming Research 

Assessment” promogut per la “Coalition for Advancing Research Assessment”. 

 


