
dilluns, 13 de juny de 2022

La professora Roxana Savin, entre les millors
investigadores a Espanya

Segons els indicadors dels seus perfils a la base de dades de
Google Acadèmic.

Un total de 26 investigadores de la Universitat de Lleida
(UdL) es troben al rànquing de les 5.000 científiques
espanyoles i estrangeres que treballen a l'Estat més
destacades, publicat pel Consell Superior
d'Investigacions Científiques (CSIC) segons els
indicadors dels seus perfils a la base de dades de 
G o o g l e  A c a d è m i c  [  

. La millorhttps://scholar.google.es/schhp?hl=es ]
situada és la catedràtica laboral de l'Escola Politècnica
Superior (EPS), Luisa F. Cabeza Fabra, que ocupa el
lloc 24; seguida per la catedràtica de Tecnologia
d'Aliments de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Agrària i Forestal i de Veterinària (ETSEAiFidV), Olga
Martín Belloso, al número 26.
 
Les dos professores de la UdL comparteixen el mateix índex H [ 

, que mesura la productivitat científica i l'impacte dels seushttps://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndex_h ]
articles. El rànquing del CSIC situa aquest indicador en 93 per a les dos. Quant a les cites de les seues
publicacions, Cabeza suma 44.433 i Martín, 28.884. Entre les 500 millors del llistat trobem també les
professores de la Facultat de Medicina Montserrat Rué (lloc 338) i Loreta Medina (402).
 
Les altres investigadores de la Universitat de Lleida que apareixen al rànquing són: Roxana Savin (lloc
711), Maria Teresa Sebastià (1.358), Marta Castañer (1.510), Gemma Oms (1.670), Gemma Filella (1.852),
Laia Miró (1.855), Rita Puig (2.307), Íngrid Martorell (2.360), Aran Solé (2.543), Iziar Amaia Ludwig (2.857),
Assumpta Estrada (2.956), Rosa M. Poch (3.056), Romi Pena (3.332), Estela Mariné (3.334), Carolina
Villacampa (3.355), Victòria I. Marín (3.474), Chrysovalantou Lamnatou (3.667), Ester Defilis (3.959),
Carmina Nogareda (3.992), Rosa Gil Iranzo (4.419), Maria Àngels Balsells (4.465) i Ester Vilaprinyó
(4.910).

Aquesta classificació elaborada pel CSIC l'encapçalen Judita Mamuzic, de l'Institut de Física Corpuscular
de la Universitat de València (UV-CSIC; CERN), amb un índex H de 205; María Moreno Llácer, de la UV,
amb 204; i Carmen Albajar, de la Universitad Autònoma de Madrid, i Lara Lloret, de l'Institut de Física de
Cantàbria, les dos amb un índex H de 194.
 
 
M É S  I N F O R M A C I Ó :

Rànquing investigadores del CSIC [ https://www.webometrics.info/en/investigadoras ]

Noies en un laboratori de l'ETSEA
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Notícia "El CSIC publica un ‘ranking’ de las 5.000 científicas españolas más destacadas" [ 
https://www.csic.es/en/node/3444345 ]
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