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La major part dels estudis sobre la qualitat de les revistes científiques se centren en
l’avaluació dels aspectes formals (els anomenats criteris de qualitat editorial), per als
quals s’han desenvolupat i aplicat nombroses propostes. Per a l’avaluació de la
qualitat dels continguts de les revistes científiques, se solen utilitzar mesures
indirectes i directes. Les mesures indirectes més emprades són els indicadors
bibliomètrics (fonamentalment, el nombre de cites i el factor d’impacte), la composició
dels comitès de redacció i de revisors, el sistema de selecció de treballs i l’obertura
exterior i internacional. La mesura directa més important és la revisió d’experts,
imprescindible però no exempta de polèmica. En aquest treball, es puntualitzarà la
importància, els avantatges i els inconvenients de cadascuna de les mesures de
qualitat aplicades a les revistes científiques i es proposaran estratègies per a millorarles, incloent-hi el desenvolupament de capacitats i polítiques editorials per a
augmentar-ne la difusió, la visibilitat, la internacionalització, la citació i l’impacte. Es
posarà un èmfasi especial en la importància que avui en dia té l’ús de les noves eines
tecnològiques i en les potencialitats d’Internet i del web social per a assolir aquests
objectius.
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Sant Antoni de Múrcia (UCAM). Ha dirigit nombrosos projectes de recerca en les línies
esmentades i també ha dirigit tesis doctorals. D’altra banda, ha publicat més de doscents articles i capítols de llibre i forma part del comitè científic de cinc revistes
científiques amb factor d’impacte en el Science Citation Index.

