
 

 

ANNEX I 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

 

1. NORMATIVA GENERAL 

 

Per a optar a la distinció de Premi Extraordinari de Doctorat l’autor o autora de la tesi 

ho ha de sol·licitar dins del termini establert en la convocatòria corresponent. La tesi ha 

d’haver obtingut la qualificació d’excel·lent cum laude, per unanimitat (RD 778/98), 

excelent cum laude (RD 56/2005 i RD 1393/2007) , apte cum laude (RD 99/2011) i 

d’excel·lent cum laude (RD 99/2011). 

 

Cada tesi doctoral només pot optar a Premi Extraordinari de Doctorat una vegada.  

 

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol de les dos convocatòries immediatament 

posteriors a la data de finalització del curs acadèmic de la defensa de la tesi. A tal 

efecte, es considerarà com a curs acadèmic el període transcorregut entre el 1 de 

setembre d’un any i el 30 de juliol del any següent. No obstant, aquest termini es podrà 

prorrogar fins que  hi haja deu tesis llegides en la branca. Els doctors que no ho havien 

fet abans podran fer-ho en la primera vegada que es convoquen.  

 

 

 

2. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

 

Aquesta convocatòria, es publicarà al web de l’UJI i el Negociat de Doctorat 

comunicarà i informarà sobre aquesta convocatòria els doctors i doctores que poden 

optar al premi. 

 

La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les 

notificacions administratives, es realitzarà per via electrònica a través del formulari 

accessible a través de la seu electrònica de la Universitat Jaume I.  

Termini: del 20 de febrer al 10 de març de 2017. 

 

 

3.AVALUACIÓ DE LES SOL.LICITUDS 

 
Per cada una de les branques de coneixement es constituirà una comissió d’avaluació que serà 

l’encarregada d’elevar al Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat la proposta de tesis 

doctorals mereixedores de la distinció de premi extraordinari mitjançant el corresponent 

informe raonat. 
 

En l’anterior informe, el secretari de cada comissió ha de fer constar els criteris específics 

emprats en cada adjudicació i la justificació raonada sobre com s’han d’aplicar els criteris. 

 

Per branca de coneixement, la comissió estarà formada pel vicerector d’Investigació i Doctorat, 

la direcció de l’Escola de Doctorat i la coordinació dels programes de doctorat adscrits. Per a 



l’elaboració de l’informe la comissió pot demanar informes a experts externs quan així ho 

estime convenient. 

 

Cada comissió serà l’encarregada de definir els criteris d’excel·lència a què fa referència 

l’article 5.1.d. En qualsevol cas, aquesta informació ha de ser pública en el moment de la 

convocatòria de premis extraordinaris de doctorat. 
 

Les comissions d’avaluació podran emplaçar als candidats a fer una defensa pública dels mèrits 

al·legats, amb especial èmfasi en la projecció i impacte de les tesis, amb l’objecte de fer la 

valoració de les sol·licituds. 
 

No podran formar part de les comissions aquells doctors que hagen sigut tutors, directors o 

codirectors de les tesis dels sol·licitants o coautors en els treballs que resulten de la difusió dels 

resultats d’investigació. En aquest cas, la coordinació del programa serà substituïda pel 

professorat del programa que la seua comissió acadèmica propose a l’Escola de Doctorat. 

 

  

 

 

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ 

 
1. Les comissions avaluadores utilitzaran el següent barem: 

  

a) Informe confidencial emès pels membres del tribunal després de l’acte públic de 

defensa (fins al 30%).  

 

b) Mobilitat en la formació doctoral. A aquest efecte, les tesis amb menció de doctor 

internacional  rebran la màxima valoració. Si no es disposa d’aquesta menció, es 

valoraran en aquest apartat els períodes d’estada de recerca predoctorals. En aquest 

supòsit, la valoració de l’apartat mai podrà superar la corresponent al de la tesi amb 

menció de doctorat internacional (fins al 20%) 

 

c) Difusió dels resultats de la recerca i transferència del coneixement. Es valoraran els 

mèrits al·legats pels doctorats que es classifiquen dins de les categories A i B de 

l’escala de valoració dels resultats d’investigació de la Universitat Jaume I, tenint 

en compte que el valor numèric assignat a un ítem classificat en la categoria A ha 

de ser superior en un factor 5 al classificat en la categoria B (fins al 30%).  

 

d) Criteri d’excel·lència específic per branca de coneixement (fins al 20%). Aquest 

criteri podrà establir-se de manera diferenciada en funció del programa de doctorat 

de la tesi. El criteri ha de ser públic en el moment de la convocatòria. 

 

2. Per a la valoració de l’apartat a), els membres del tribunal de les tesis avaluades amb 

excel·lent cum laude emetran un informe confidencial que serà entregat en sobre tancat 

al secretari del tribunal que el signarà amb la seua firma i que serà entregat juntament 

amb la resta de documentació de la defensa al Servei de Gestió de la Docència i 

Estudiants. En el dit informe cada membre del tribunal respondrà a la pregunta: 

considereu que la tesi pot optar a premi extraordinari de doctorat? En segon lloc, 

valorarà el nivell d’aportació científica i grau d’innovació dins del corresponent camp 

de coneixement en una escala de l’1 al 10. S’obtindrà la nota mitjana de totes les 

valoracions i es multiplicarà per quatre, a l’efecte d’obtenir un màxim de 30 punts. 

 

3. Cap tesi podrà ser proposada per a premi extraordinari si no està avalada per unanimitat 

pels membres del tribunal i té una valoració mitjana igual o superior a 24 de l’informe 



a què fa referència el paràgraf anterior. 
 

4. S’hauran de valorar exclusivament les publicacions derivades directament del contingut 

de la tesi doctoral. Per cada mèrit al·legat, s'ha de justificar la relació amb el treball de 

la tesi doctoral, indicant explícitament les parts de la tesi (capítols, seccions i pàgines) 

en que es troben directament relacionades. Els treballs científics en premsa o acceptats, 

han d’aportar el doi (digital object identifier), o l’acreditació consegüent per a avaluar-

los. 

 

 

 

 

5. RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ 

 
Cada comissió avaluadora ha d’elevar una proposta de concessió de premi extraordinari de 

doctorat al Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat, qui ha de trametre una proposta 

definitiva al Rectorat. 

 

Per a l’elaboració de la proposta al Rectorat, el Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat pot 

demanar informes a experts externs quan així ho estime convenient. 

 

La resolució definitiva de concessió de premi extraordinari de doctorat es publicarà en la 

pàgina web de la Universitat Jaume I. 
 

. 


