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OFICINA DE COOPERACIÓ EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Pla 2018 de Promoció de la Investigació a l’UJI
Sol·licitud convocatòria d’ajudes a la publicació de revistes científiques (Imprès 1)



Convocatòria de personal investigador per a suport dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I. Convocatòria 2003
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Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms: 	
NIF: 	
Categoria professional: 	
Departament: 	
Grup d’investigació del registre de la Universitat Jaume I: .	
(Podrà presentar la sol·licitud el director o directora de la revista que necessàriament ha de ser personal docent i investigador vinculat estatutària o contractualment a la Universitat Jaume I. En el cas de revistes interuniversitàries, la sol·licitud la presentarà personal de la Universitat Jaume I que desenvolupe càrrecs de direcció o secretariat de la revista )

Dades de la revista
Nom de la revista: .	
Primer any d’edició: .	
Periodicitat de la revista: .	
Àrea de coneixement: .	
Enllaç a la plataforma OJS: .	
Enllaç a la pàgina web: .	
Nombre d’articles sotmesos a revisió per parells (anualitat anterior): .	
Bases de dades en el que s’indexa la revista i impacte: .	
Indiqueu si la revista té el segell de qualitat FECYT (i, si escau, anualitat de concesió): .	

Criteris de qualitat 
Relació de membres del comitè editorial de la revista (direcció/secretariat/comitè editorial i comitè científic) indicant la seua situació professional i les institucions a les que pertanyen: .	
	
	
Informació sobre el procés d’avaluació i selecció de manuscrits: .	
	
	
Relació d’autors, i institucions a les que pertanyen, per a l’anualitat anterior: .	
	
	
Relació de revisors, i institucions a les que pertanyen, per a l’anualitat anterior: .	
	
	
Percentatge de contingut de la revista dedicat a la difusió de resultats originals d’investigació: .	
	
	
Breu resum especificant el projecte de la revista per a aconseguir consolidar o incrementar la visibilitat nacional i/o internacional de la revista (en el seu cas especifiqueu el procediment per incorporar la revista a la plataforma OJS): .	
	
	


Informació econòmica
Pressupost de depesa per a l’ajuda sol·licitada .	
	
Relació d’altres ajudes sol·licitades i concedides per a aquesta anualitat .	
	
Pressupost de la revista per a l’anualitat anterior, indicant les subvencions rebudes .	














(Firma sol·licitant)
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