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BAREM PER A PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR INTERÍ (PCDi) DEL 

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES I MÀRQUETING 

  

A) Formació acadèmica i professional (fins a 10 punts) 

En aquest apartat es valoraran els següents aspectes: 

A.1. Expedient acadèmic, doctorat  (fins a 5 punts) 

A.1.1. Llicenciatura o grau: nota mitjana de l’expedient acadèmic   fins a 4 punts 

A.1.2. Titulacions de postgrau: nota mitjana de l’expedient acadèmic  fins a 0,5 punts 

A.1.3. Premi de llicenciatura        fins a 0,5 punts 

A.1.4. Títol de doctor: qualificació obtinguda     fins a 2,5 punts 

A.1.5. Doctorat d’excel·lència                                                                fins a 0,5 punts 

A.1.6. Premi extraordinari de doctorat                                                   fins a 0,5 punts 

A.1.6. Doctorat internacional                                                                 fins a 0,5 punts 

 

A.2. Beques/contractes de formació de personal investigador o homologades; 

beques/contractes postdoctorals; ajudant universitat; ajudant doctor universitat (fins 

a 5 punts) 

A.2.1. Beques/contractes de formació de personal investigador o homologades (pre i 

postdoctorals)         fins a 2 punts 

A.2.2. Contracte d’ajudant                                    fins a 2 punts 

A.2.3. Contracte de professor ajudant doctor d’universitat                      fins a 5 punts 

 

B) Investigació (fins a 45 punts) 

En aquest apartat es valoraran els següents aspectes: 

B.1. Articles, llibres, capítols de llibre, comunicacions a congressos (fins a 33 punts)  

Valoració segons Resultats d’investigació UJI (http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala). 

Nota: dins de les publicacions en la categoria B s'inclouen també les comunicacions a 

congressos organitzats dins de les àrees de coneixement del departament. 

B.1.1. Publicacions classificades en la categoria A fins a 3 punts per 

publicació  

B.1.2. Publicacions científiques classificades en la categoria B fins a 2,25 punts 

per publicació 

B.1.3. Publicacions científiques classificades en la categoria C fins a 0,75 punts 

per publicació 

B.1.4. Publicacions científiques classificades en la categoria D fins a 0,1 punts 

per publicació 

B.2. Projectes d’investigació, contractes d’investigació   (fins a 15 punts) 

B.2.1. Direcció de projectes d’investigació      fins a 2 punts per

                                                                                                           projecte 

B.2.2. Participació en projectes d’investigació     fins a 1 punt per  

                                                                                                                      projecte                                    

B.2.1. Direcció de contractes d’investigació      fins a 1 punt per  

                                                                                                                      projecte 

B.2.1. Participació en contractes d’investigació     fins a 0,5 punts  

                                                                                                                     per projecte 

 

 

http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala
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B.3. Estàncies de investigació en universitats i centres d’investigació (fins a 12 punts) 

B.3.1. Estàncies en universitats nacionals  fins a 0,5 punts 

per mes 

B.3.1. Estàncies en universitats estrangeres   fins a 1 punt per 

mes 

B.4. Formació         (fins a 5 punts)  

B.4.1. Direcció de tesis doctorals  fins a 2,5 punts 

per tesis 

B.5. Altres mèrits d’investigació       (fins a 5 punts) 

B.5.1. Premis i mencions en investigació.      fins a 0,75 punts 

B.5.2. Premis i mencions per treballs presentats a  congressos   fins a 0,75 punts 

B.5.3. Revisor revistas /Editor de revistas      fins a 0,75 punts 

B.5.4. Comités de congressos       fins a 0,75 punts 

B.5.5. Expertos en tesis/ tribunales de tesis      fins a 0,75 punts 

 

D) Docència universitària (fins a 30 punts) 

En aquest apartat es valoraran els següents aspectes: 

 

D.1. Docència         (fins a 15 punts) 

D.1.1. Crèdits impartits      fins a 0,05 punts 

    per crèdit 

D.1.2. Assignatures diferents de primer i segon cicle  fins a 0,2 punts 

per assignatura 

D.1.3. Assignatures diferents de tercer cicle i màsters oficials  fins a 0,2 punts 

per assignatura 

D.1.4. Docència en valencià (mínim 6 crèdits)     fins a 0,5 punts 

D.1.5. Docència en anglès (mínim 6 crèdits)     fins a 0,5 punts 

 

D.2. Millora educativa        (fins a 15 punts) 

D.2.1. Participació en projectes d’innovació docent  fins a 2 punts per 

projecte 

D.2.2. Participació en cursos de formació docent  fins a 1 punt per 

curs 

D.2.3. Participació en programa de professorat novell    fins a 1 punt 

D.2.4. Tutorització professorat novell      fins a 1 punt 

D.2.5. Publicació de material docent amb ISBN  fins a 3 punts per 

publicació  

 

D.3. Qualitat de la docència       (fins a 10 punts) 

D.3.1. Puntuació en l’enquesta d’avaluació docent  o indicador assimilable. 

 

D.4. Estàncies docents        (fins a 5 punts) 

D.4.1. Missions docents nacionals fins a 0,5 punts 

per missió 

D.4.2. Missions docents Internacionals fins a 0,75 punts 

per missió 

D.4.3. Cursos impartits (mín. 20 hores) en centres estrangers fins a 1,5 punts 

per curs 
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D.4.4. Cursos impartits (mín. 20 hores) en centres nacionals  fins a 0,75 punts 

per curs 

 

D.5. Altres mèrits relacionats amb l’activitat docent    (fins a 3 punts) 

D.5.1. Premis de docència       fins a 0,75 punts  

D.5.2. Altres premis d’interès fins a 0,75 punts 

per premi 

 

E) Coneixements de valencià fins a 5 punts 

F) Coneixements d’anglès fins a 5 punts 

G) Altres mèrits fins a 5 punts 

En aquest apartat es valoraran mèrits no inclosos en apartats anteriors 

 

 

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

(queden exclosos d’aquesta aplicació els apartats E, F i G). 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. El coeficiente de afinidad e idoneidad al perfil (0,1 

a 1) se definirá por el tribunal en cada plaza. 

 

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. 

 

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

realitzar tenint en compte les taules d’equivalència de llengües aprovades a la Universitat 

Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia 

(http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/). Únicament es considerarà la 

valoració del major nivell, no sent acumulativa en cap cas la valoració de dos o més nivells. 

 


