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QUE ÉS? 
 
L’Índex h de Hirsch o h-index és un sistema de mesura que permet detectar els investigadors més destacats 
dins una àrea de coneixement. Es basa en el conjunt dels treballs més citats d'un investigador i en el nombre 
de citacions de cadascun d’aquests treballs. Va ser proposat per Jorge Hirsch de la Universitat de California 
l'any 2005.  
 
• Un investigador té un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascun. 

Exemple: un investigador té un índex h de 25 quan 25 dels seus documents han rebut, com a mínim, 25 
citacions cadascun.  

• Es pot consultar a través de les base de dades Web of Science, Scopus i Google Scholar.  
• En el cas de presentar-se a convocatòries cal posar la darrera data en que s'ha consultat l'índex h a les 

diferents bases de dades, ja que les cites varien i en consequència també l'índex h.  

 

INDEX H DE SCOPUS 

• Entra en Scopus > Search > Authors i fes una cerca per autor. 
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 De 2015 a 2019 l’índex h d’aquest autor en Scopus és igual a 6. Dels articles considerats, 6 han sigut citats 
almenys 6 vegades. L’índex h pot variar si elimines les auto-cites al marcar la casella Exclude self citations 
of selected autors. Després prem Update. Si prems View h-graph pots veure el gràfic amb l’índex h. 

 

 

 

ÍNDEX H EN SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR) 

 Scimago Journal & Country Rank és un indicador que mostra la visibilitat de les revistes contingudes en 
Scopus, des de 1996. És útil per a analitzar àrees de recerca científica, ja que permet comparar diferents 
àrees i països. Des de Journal Rankings pots veure i ordenar les dades relatives a les revistes d’un àrea 
temàtica, categoria o país per diferents indicadors (SJR, índex h, nombre de cites, etcètera). Des de la 
casella de cerca pots localitzar una revista en concret i obtindré l’índex h, quartil, etcètera. 

 

 

https://www.scimagojr.com/
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ÍNDEX H DE WEB OF SCIENCE 

Per accedir heu d’estar en un ordinador de la xarxa de la Universitat de València o connectar-se a ella 

mitjançant VPN.  

• Fes una cerca en Web of Science > Author 

 

 

 

 

 En la pàgina de resultats se limita per tipus de document a article i review. Fes clic en “Refinar”. 

 

 

https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/xarxa-ordinadors/acces-recursos-casa-1285869742102.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/xarxa-ordinadors/acces-recursos-casa-1285869742102.html
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• En la pàgina amb els nous resultats, fes clic en “Crear informe de citas”. Entre altres indicadors, trobem 

l’índex h, igual a 5. Si ordenem els articles d’aquest autor segons el nombre de cites rebudes, podem veure 

que l’article que ocupa la posició 5 d’aquest rànquing rep almenys 5 cites. Per la qual cosa, l’índex h per a 

aquest autor és 5. 
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ÍNDEX H DE GOOGLE SCHOLAR  

Amb l'aplicació Mis citas, un autor pot crear fàcilment el seu perfil en Google Scholar. Mostrarà informació 

sobre la seua activitat investigadora (institució a la qual està afiliat, àrees d'interès, co-autors...) i 

apareixerà un llistat de publicacions ordenat en funció de les cites (a dalt els més citats) o per any. El 

nombre de cites s'obté de l'índex de Google Scholar, actualitzant-se automàticament a mesura que 

s'actualitza Google Scholar. Si el seu perfil conté articles duplicats, encara que es mostren les cites en les 

dues versions, en fer el recompte estadístic solament s'inclouen una vegada. Comprove qui cita un article 

clicant en el nombre de cites que ha rebut aqueixa publicació. Google Scholar ofereix tres tipus 

d'estadístiques de cites, amb dos períodes de temps (global i últims 5 anys). El nombre de cites per any 

s'indica en la gràfica, prement en cada columna. 

 • Cites: El total de cites rebudes. 

 • Índex h: Indica que h publicacions s'han citat almenys h vegades. 

 • Índex i10: Indica les publicacions que s'han citat almenys 10 vegades. 

 

 

 

ÍNDEX H PER A LES REVISTES EN GOOGLE SCHOLAR METRICS  

En Google Scholar Metrics apareixen les revistes incloses en Google Scholar que han publicat almenys 

100 articles i compten amb alguna cita. Per a mesurar l’impacte, Google Scholar Metrics ofereix l'índex 

h5, relatiu a un període de 5 anys. Una revista amb índex h5 = 23 en el període 2014-2018 indica que entre 

2014-2018 ha publicat 23 articles que han rebut almenys 23 cites cadascun d'ells. Pots localitzar les 

revistes de les següents maneres:  

• Una revista concreta pot cercar-se per alguna paraula del seu títol. 

• En “Estadísticas” trobem rànquings de revistes per idioma, ordenades per l'índex h: d'una ullada 

localitzem les 100 millors revistes en espanyol, per exemple. Ara bé, totes les àrees estan barrejades.  

• La cerca per matèria només és possible per a les publicacions angleses. 
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Prement en l'índex h5 de cada revista, podem veure els articles més citats i qui els ha citat. 

 

 

 

JOURNAL SCHOLAR METRICS  

Journal Scholar Metrics proporciona rànquings específics de les àrees de Ciències Socials i Humanitats, 

utilitzant les cites de Google Scholar Metrics. Ha sigut elaborat pel grup EC3 de Granada, intentat 

solucionar així la limitació de Google Scholar Metrics, que no permet cercar per matèria. S'actualitza una 

vegada a l'any. Hi ha 13 categories dins de les Ciències Socials i 9 dins de les Arts. Permet filtrar per país i 

encara que el llistat pot ser ordenat per diferents mètriques, apareix per defecte segons l'índex H5 en 

ordre decreixent. Indica també les mètriques després d'excloure les auto-cites 

 

 

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
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 Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar la Secció de Suport a la Investigació de la vostra 
biblioteca. 

 

http://investsbd.blogs.uv.es/contacta/

