
divendres, 17 d’octubre de 2014

Carles Feixa, l'antropòleg més citat de l'Estat
espanyol

Segons el darrer rànquing 'H Index Scholar' de Ciències Socials i
Humanitats
El catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat de
Lleida (UdL), Carles Feixa, és el més citat de tot l'Estat
dins el seu àmbit, segons la darrera actualització del H

, un índexIndex Scholar [ http://hindexscholar.com/ ]
bibliomètric que mesura el rendiment de la producció
acadèmica dels professors i investigadors d'universitats
públiques espanyoles en Ciències Socials i Humanitats. 
Feixa encapçala una llista de 158 experts en antropologia
segons l'índex h, que avalua l'impacte científic a partir del
recompte de les seues publicacions i les cites rebudes. 

Un centenar de professors de la UdL, de 43 disciplines
diferents, apareixen en aquest llistat d'autors més citats.
Entre els millors situats es troben Ramon J. Batalla,
número 2 d'entre 90 especialistes en Geografia Física i Enric Llurda, sisè d'entre 560 experts en Filologia
Anglesa. En l'àmbit de les Ciències Jurídiques destaquen Josep Maria Martinell (número 12 de 56 en dret
Eclesiàstic), Josep Maria Tamarit (14 de 166 en Dret Penal), Antoni Vaquer (14 de 234 en Dret Civil) i Antoni
Blanc (16 de 115 en Dret Internacional Públic).

Més informació

H-Index Scholar [ http://hindexscholar.com/ ]
Vídeo: Debat sobre violència juvenil [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/violenciajuvenil/ ]
Vídeo: Mestresclass: Què és la 'generació @? [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/feixa/ ]
Vídeo: ¿Tribus urbanas? [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_tribus/ ]

Notícies relacionades

19/05/2014/ Oficina de Premsa de la UdL
La UdL lidera el treball de camp d'una recerca internacional sobre joventut àrab [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-lidera-el-treball-de-camp-duna-recerca-internacional-sobre-joventut-arab/
]

12/12/2013/ Oficina de Premsa de la UdL
Saskia Sassen reivindica l'espai urbà perquè 'els sense poder' facin història [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Saskia-Sassen-reivindica-lespai-urba-perque-els-sense-poder-facin-historia/
]

14/05/2013/ Oficina de Premsa de la UdL
La UdL coordina una recerca internacional sobre el 15M [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-maig-de-2013-00001/ ]

El catedràtic de la UdL és el primer de 158 especialistes
Foto: Mikel Aristegui
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14/10/2011/ Oficina de Premsa de la UdL
Un catedràtic de la UdL assessora el Govern britànic per acabar amb la violència juvenil [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Un-catedratic-de-la-UdL-assessora-el-Govern-britanic-per-acabar-amb-la-violencia-juvenil/
]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Un-catedratic-de-la-UdL-assessora-el-Govern-britanic-per-acabar-amb-la-violencia-juvenil/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Un-catedratic-de-la-UdL-assessora-el-Govern-britanic-per-acabar-amb-la-violencia-juvenil/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Un-catedratic-de-la-UdL-assessora-el-Govern-britanic-per-acabar-amb-la-violencia-juvenil/
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/images/imatges-premsa3/CarlesFeixaAntropolegUdL.jpg

