
A
Formació acadèmica i professional Fins a 10 punts

Expedient acadèmic

Doctorat (es valoraran els doctorats d’excel·lència, premi 

extraordinari, doctorat internacional i en institucions de prestigi 

Beques/contractes postdoctorals

Contractes d’ ajudant doctor universitat o equivalent

Docència en universitats internacionals

B Investigació Fins a 45 punts

Articles en revistes científiques JCR en:

Primer decil: 15 punts per article
Primer quartil: 10 punts per article

Segon quartil: 7 punts per article

Tercer quartil: 2 punts per article

Quart quartil: 1 punts per article

Altres articles: 0,5 punts per article (fins a 1,5 punts)

Llibre (autoria): (segons OCIT)

Capítol de llibre (autoria): (segons OCIT)

Direcció de projectes i contractes de investigació

Participació en projectes i contractes de investigació

 Ponències, seminaris i conferències invitades

Altres activitats (comitès de congressos, avaluador, etc.)

C Docència universitària Fins a 30 punts

Docència impartida*

Docència impartida en anglès i valencià (punts extra)*

Publicacions docents  nacionals i internacionals

Direcció i/o participació en  projectes de millora i/o innovació 

educativa

Ponències, seminaris, cursos i conferències docents 

Direcció TFG i TFM

Direcció de Tesis

Altres (Cursos de formació docent, etc.)

BAREM PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR INTERÍ

DEPARTAMENT DE ECONOMIA

Fins a 5 punts

Fins a 5 punts 

Estades en altres universitats o centres d’investigació (estades 

d’investigació de duració superior a 2 meses)

*Atenent als resultats obtinguts a les enquestes d’avaluació docent, 

als punts obtinguts en els apartats amb *,  els seran aplicats coeficients 

correctors



D Coneixements de Valencià (acreditació oficial) Fins a 5 punts

Nivell C2: 5 punts

Nivell C1: 4 punts

Nivell B2: 3,5 punts 

Nivell B1: 3 punts

Nivell A2: 2 punts

Nivell A1: 1 punt

Únicament es considerarà la valoració del major nivell, no sent 

acumulativa en cap cas la valoració de dos o més nivells.

E Coneixements de Anglès (acreditació oficial) Fins a 5 punts

Nivell C2: 5 punts

Nivell C1: 4 punts

Nivell B2.1 i B2.2: 3,5 punts 

Nivell B1.1 i B1.2: 3 punts

Nivell A2: 2 punts

Nivell A1: 1 punt

Únicament es considerarà la valoració del major nivell, no sent 

acumulativa en cap cas la valoració de dos o més nivells.

F Altres mèrits Fins a 5 punts
Càrrecs de gestió i representació universitària (coordinador de curs, 

coordinador de pràcticum, tutor d’intercanvi,...)

Acreditació a figures cossos docents universitaris. Altres llengües 
Altres llengües d’interès científic
Premis o distincions honorífiques
Activitat professional extra universitària
Informàtica
Altres títols Universitaris
 Altres

G Entrevista  Fins a 40 punts

COEFICIENTS CORRECTORS:

Baremació  llengües:  la  baremació  de  mèrits  en  valencià,  anglès  i  altres  llengües  s’ha  de realitzar 

tenint en compte les taules d'equivalencia de llengües aprovades a la Universitat Jaume I i publicades pel 

servei de Llengües i Teminologia.

Coeficients correctors: s’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça (queden exclosos 

d’aquesta aplicació els apartats D, E i F). La determinació del coeficient corrector ha d’efectuarse ponderant 

l’adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i de manera justificada

Regularització de puntuacions: quan una candidatura, en sumar la puntuació corresponent als mèrits 

particulars dels apartats d’investigació i docència universitària, supere el límit màxim establert per a aquest 

apartat, s’ha de reduir proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins 

d’aquest apartat general, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. 

Aquestes regularitzacions de puntuacions en cap cas s’han d’aplicar dins dels subapartats d’un apartat 

general.


