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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 

BAREM PROFESSORAT CONTRATAT DOCTOR INTERÍ  

ANNEX AL BAREM GENERAL  

 

A) Formació acadèmica i professional    fins a 10 punts 

 

Expedient acadèmic Fins a 5 punts 

Doctorat (temàtica i contingut de la tesi, doctorats 

d’excel·lència, doctorat internacional) 

fins a 5 punts  

Altres títols universitaris Altra diplomatura: fins a 1 punt 

Altra llicenciatura: fins a 2 punts 

Màster (títol propi): fins a 1 punt 

Fins a 5 punts 

Ajudant o ajudant doctor d’universitat fins a 2 punts per any  

Beques/ contractes de formació de personal 

investigació o homologades 

fins a 0,5 punts per any 

Beques/contractes post-doctorals o de continuïtat de 

la investigació 

fins a 1 punts per any 

 

B) Investigació         fins a 45 punts  

 

Llibres fins a 7 punts per llibre  

Edició o coordinació de llibres  fins a 3 punts per llibre  

Capítols de Llibres fins a 5 punts per capítol  

Articles (en revistes indexades de 

reconegut prestigi) 

fins a 5 punts per article  

Comunicacions en congressos 

internacionals (publicades) 

fins a 3 punts per comunicació  

Comunicacions en congressos 

internacionals (no publicades) 

fins a 2 punts per comunicació  
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Comunicacions en congressos nacionals 

(publicades) 

fins a 2 punts per comunicació  

Comunicacions en congressos nacionals 

(no publicades) 

fins a 1 punt per comunicació  

Direcció de Projectes d’ Investigació 

(competitius) 

fins a 10 punts per projecte  

Participació en Projectes d’ Investigació 

(competitius) 

fins a 4 punts per projecte  

Projectes d'I+D amb conveni/contracte 

subscrit amb empreses o institucions (no 

competitius) 

fins a 2 punts per projecte  

Estades d’investigació fins a 2 punts per estada superior a 3 

mesos (en estades inferiors es calcularà la 

puntuació proporcional, comptant un mínim 

de 15 dies) 

 

C) Docència universitària       fins a 30 punts  

 

Ha d’incloure la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen i la 

innovació educativa, es considera mèrit preferent la docència impartida en valencià 

 

Anys a temps complet a l’àrea de coneixement vinculada al 

perfil de la plaça 

  fins a 6 punts per any  

Ajudant o ajudant doctor d’universitat a l’àrea de 

coneixement vinculada al perfil de la plaça 

fins a 6 punts per any 

Anys a temps parcial a l’àrea de coneixement vinculada al 

perfil de la plaça (12 hores) 

 fins a 1,5 punts per any  

Anys a temps parcial a l’àrea de coneixement vinculada al 

perfil de la plaça (10 hores) 

 fins a 1 punts per any  

Anys a temps parcial a l’àrea de coneixement vinculada al 

perfil de la plaça (8 hores) 

 fins a 0,75 punts per any  
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Anys a temps parcial a l’àrea de coneixement vinculada al 

perfil de la plaça (6 hores) 

fins a 0,5 punts per any  

Docència en Programa Oficial de Postgrau fins a 0,25 punts per 

participació (mínim de 5 

hores de docència) 

Docència en Máster (títol propi)  fins a 0,1 punt per 

participació (mínim de 5 

hores de docència) 

Altres activitats relacionades amb la docència universitària fins a 1 punts per 

activitat 

* Si la docència és íntegrament en valencià (i s’acredita documentalment), 

s’incrementarà la puntuació fins a 0,25 punts per curs. 

** Si el candidat/a té una valoració negativa de la seva docència, no se li computaran 

els punts referents al curs acadèmic valorat negativament 

 

D) Valèncià            fins a 5 punts 

 

Només certificacions tenint en compte taules d’equivalència aprovades per la UJI 
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/VIVJVXQSPSL1UA7KQKMM3MY0DDMSWBBL 

 

Títol de Llicenciat en Filologia Valenciana o Filologia Catalana (Si el títol és al·legat com 

a mèrit per a l’apartat a) de Formació, no es podrà computar en aquest apartat) 

Segons les taules MECR MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA fins a 5 punts 

 

 

E) Anglès                    fins a 5 punts 

Només certificacions tenint en compte taules d’equivalència aprovades per la UJI 

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/IR0FW8BZGROSEBWWQRFFQG96H2ZMZJOR 
 

 

Segons les taules MECR MARC EUROPEU COMÚ DE 

REFERÈNCIA 

Nivell C: fins a 5 punts 

Nivell B2: fins a 3,5 punts 

Nivell B1: fins a 2 punts 

 

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/VIVJVXQSPSL1UA7KQKMM3MY0DDMSWBBL
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/IR0FW8BZGROSEBWWQRFFQG96H2ZMZJOR
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F) Altres mèrits           fins a 5 punts 

 

Activitat professional extrauniversitària: Anys en llocs de treball relacionats amb el 

perfil de la plaça: fins a 1 punt per any,  

Anys de docència no universitària: fins a 1 

punt per any 

Coneixements d’altres llengües d’interès 

científic (només certificacions tenint en compte les 

taules d’equivalència 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/acredit

acio/arxiuacreditacio/proves/2015/taulesequiv/?urlRe

direct=http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/

acreditacio/arxiuacreditacio/proves/2015/taulesequiv/

&url=/serveis/slt/base/adf/arxiugral/acreditacio/arxiuac

reditacio/proves/2015/taulesequiv/) 

fins a 1 punt per títol 

Cursos d’informàtica fins a 0,25 por curs 

Premis rebuts fins a 1 punt per premi  

Distincions honorífiques (per pertànyer a 

associacions professionals, etc.) 

fins a 1 punt 

Assistència a Congressos fins a 0,50 punts per congrés 

Altres beques (per any gaudit) Beques de postgrau: fins a 1 punt per any 

Beques de Col·laboració. Fins a 0, 75 punts 

per any 

Beques de Monitor del LABCAP: fins a 0, 5 

punts per any 

Altres: fins a 0, 25 per any. 

Assistència a cursos de formació fins a 0,25 punts. 

Impartició de cursos de formació fins a 0,5 punts per curs. 

CAP fins a 0,5 punts. 

Comissariat d’exposicions fins a 1 punt. 

Altres titulacions (FP-Imatge i So) fins a 1 punt. 

Participació en produccions audiovisuals fins a 0,25 punts 
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Acreditació a figures dels cossos docents 

universitaris 

fins a 5 punts 

Altres fins a 1 punt per activitat  

 

 

ANNEX AL BAREM ESPECÍFIC  

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT 

 

1) L’aplicació dels coeficients correctors previstos en el barem general de contractació per 

a les places de professorat contractat doctor interí de la Universitat Jaume I es durà a terme 

a partir dels següents criteris: 

 En els mèrits directa i explícitament relacionats amb el perfil de la plaça no s’aplicarà 

cap mena de coeficient corrector. 

 En els mèrits que no estiguin directament relacionats amb el perfil de la plaça, però 

tinguin a veure amb l’àrea de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat 

s’aplicarà un coeficient corrector de 0,5. 

 En els mèrits que no estiguin directament relacionats amb el perfil de la plaça, però 

tinguin a veure amb l’àrea de coneixement de Periodisme s’aplicarà un coeficient 

corrector de 0,3. 

 En els mèrits que no estiguin directament relacionats amb el perfil de la plaça, però 

tinguin a veure amb altres àrees de coneixement diferents a les de Periodisme i 

Comunicació Audiovisual i Publicitat s’aplicarà un coeficient corrector de 0,1. 

 

2) En l’apartat d’Investigació, a l’hora de considerar el mèrits de les persones candidates 

s’aplicaran els següents criteris: 

 En el cas d‘aportacions signades per més de 3 persones, es dividirà la puntuació 

atorgada pel nombre d’autors de l’aportació.  

 Únicament es consideraran els articles científics publicats en revistes incloses en 

els següents índexs: ISI-JCR, Scopus, Latindex, DICE, CIRC, A&HSI, ESCI i ERIH 

Plus. La resta de revistes no es consideraran. 
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 Es considerarà preferentment els llibres i capítols de llibre publicats en editorials 

incloses en l’índex SPI (Scholarly Publishers Indicators) 

 La Comissió podrà, fent ús de les seves competències tècniques, valorar la qualitat 

de les aportacions de l’apartat d’investigació, establint una puntuació que oscil·li 

entre 0 i el valor màxim assignat a cada ítem pel barem específic del Departament.  

 La Comissió no valorarà un mateix mèrit aportat en dos apartats diferents per a evitar 

les duplicitats. 

 La Comissió podrà, fent ús de les seves competències tècniques, reubicar aquells 

mèrits que les persones candidates presenten en apartats no adients. 

 

ÀREA DE PERIODISME 

 

1) L’aplicació dels coeficients correctors previstos en el barem general de contractació per 

a les places de professorat contractat de la Universitat Jaume I es durà a terme a partir dels 

següents criteris: 

 En els mèrits directa i explícitament relacionats amb el perfil de la plaça no s’aplicarà 

cap mena de coeficient corrector. 

 En els mèrits que no estiguin directament relacionats amb el perfil de la plaça, però 

tinguin a veure amb l’àrea de coneixement de Periodisme s’aplicarà un coeficient 

corrector de 0,5. 

 En els mèrits que no estiguin directament relacionats amb el perfil de la plaça, però 

tinguin a veure amb l’àrea de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat 

s’aplicarà un coeficient corrector de 0,3. 

 En els mèrits que no estiguin directament relacionats amb el perfil de la plaça, però 

tinguin a veure amb altres àrees de coneixement diferents a les de Periodisme i 

Comunicació Audiovisual i Publicitat s’aplicarà un coeficient corrector de 0,1. 

 

2) En l’apartat d’Investigació, a l’hora de considerar el mèrits de les persones candidates 

s’aplicaran els següents criteris: 

 En el cas d‘aportacions signades per més de 3 persones, es dividirà la puntuació 

atorgada pel nombre d’autors de l’aportació.  
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 Únicament es consideraran els articles científics publicats en revistes incloses en 

els següents índexs: ISI-JCR, Scopus, Latindex, DICE, CIRC, A&HSI, ESCI i ERIH 

Plus. La resta de revistes no es consideraran. 

 Es considerarà preferentment els llibres i capítols de llibre publicats en editorials 

incloses en l’índex SPI (Scholarly Publishers Indicators) 

 La Comissió podrà, fent ús de les seves competències tècniques, valorar la qualitat 

de les aportacions de l’apartat d’investigació, establint una puntuació que oscil·li 

entre 0 i el valor màxim assignat a cada ítem pel barem específic del Departament.  

 La Comissió no valorarà un mateix mèrit aportat en dos apartats diferents per a evitar 

les duplicitats. 

 La Comissió podrà, fent ús de les seves competències tècniques, reubicar aquells 

mèrits que les persones candidates presenten en apartats no adients. 

 

 


