
BAREM PER A LA CONTRACTACIÓ DE PLACES  DE PROFESSOR CONTRACTAT  DOCTOR 

AMB CARÀCTER INTERÍ EN EL DEPARTAMENT DE FINANCES I  COMPTABILITAT 

(Aprovat en Consell de Departament nº 155 de 17/11/2016) 

 

A) EXPEDIENT (fins a un màxim  de 10 punts) 
  

A.1) EXPEDIENT ACADÈMIC (fins a un màxim de 5 punts) 

 

A.1.1 Llicenciatura o grau: ........................................................................................................ fins a 1 punt 

 

A.1.2 Estudis de Tercer Cicle/Màster Oficial ............................................................................ fins a 1 punt 

 

A.1.3 Títol de Doctor ................................................................................................................. fins a 1 punt 

(Es valoren els doctorats d'excel·lència, premi extraordinari i doctorat internacional/europeu) 
  

Per a l'apartat A.1.1 s'aplicaran els següents coeficients correctors: 

- Multiplicar per 1 si la formació correspon pròpiament a l'àrea de coneixement d'Economia Financera i 

Comptabilitat tal com s'assenyala en l'annex I d'aquest document. 

- Multiplicar com a màxim per 0,50 si la formació correspon a un àrea afí a l'àrea de coneixement 

d'Economia Financera i Comptabilitat tal com s'assenyala en l'annex I d'aquest document. 

 

Als expedients acadèmics no inclosos en els casos anteriors se'ls aplicaran coeficients correctors d'acord 

al perfil de la plaça 

 

Per als apartats A.1.2 i A.1.3 s'aplicaran coeficients correctors segons la relació dels mèrits aportats amb 

el perfil de la plaça. 

 

 

A.2) FORMACIÓ: BEQUES I CONTRACTES DE FORMACIÓ, *POSTDOCTORALES, AJUDANT I 

AJUDANT DOCTOR (fins a un màxim de 5 punts) 

 

(Beques/contractes de formació de personal investigador o homologats; beques/contractes *postdoctorales; 

ajudant universitat; ajudant doctor universitat) 

 

 

B) INVESTIGACIÓ (fins a un màxim de 45 punts ) 

 

Punts per cada: 

      Nacional  Internacional          Màxim 

           Fins a       Fins a  Subtotal 

B.1 Llibre  1,5  3  8 

B.2 Capítol de llibre  1  1,5  8 

B.3 Articles en revistes científiques *JCR (*) en:   40 

primer quartil 18 18 

segon quartil 9 9 

tercer quartil 6 6 

quart quartil 3 3 

B.4 Articles en revistes científiques no ISI  1,5 1,5 10 

B.5 Projectes i contractes d’investigació 1 1,5 5 

B.6 Ponències, seminaris i conferencies invitades 0,5 1 8 

B.7 Tesis dirigides defensades 1 1,5 3 

B.8 Estàncies 0,2/mes 0,4/mes 5 

 

Nota: (*) Es refereix a publicacions JCR Social Science Edition i Science Edition  

La puntuació de cada publicació es corregeix dividint per l’arrel quadrada del nombre d’autores. 

Per a tots els ítems de ‘apartat B) s’aplicaran coeficients correctors segons la relació dels mèrits aportats amb 

el perfil de la plaça. 

 

 



C) DOCENCIA UNIVERSITARIA (fins un màxim de 30 punts) 

 

C.1 Docència.............................................................................................................................. fins 15 punts 

(Es podrà considerar mèrit preferent la docència impartida en valencià i anglès) 

 

C.2 Projectes de millora educativa ............................................................................................. fins 5 punts 

 

C.3 Elaboració material docent / Publicacions/ Congressos Docents ........................................ fins 5 punts 

(Es podrà considerar mèrit preferent el caràcter internacional de l’ítem C.3) 

 

C.4 Valoració de la qualitat de la docència ................................................................................ fins 3 punts 

 

C.5 Curs CAP, Programa de Formació de Professorat Novell de la UJI o  

equivalent i cursos de formació docent ................................................................................ fins 2 punts  

 

Per a tots els ítems de l’apartat C) s’aplicaran coeficients correctors segons la relació dels mèrits aportats amb 

el perfil de la plaça. 

 

E) VALENCIÀ (fins un màxim de 5 punts) 

 

Amb acreditació oficial del nivell de valencià (segons la “Taula d’equivalències de Certificats, Diplomes, 

Títols i Cursos de Coneixements de Català de la Universitat Jaume I”, publicada en la direcció 

http://www.uji.es/serveis/slt/normativa/legislacio.html): 

 

A1.....................1 punt 

A2.................... 2 punts 

B1.................... 3 punts 

B2................. 3,5 punts 

C1......................4 punts 

C2…..................5 punts 

 

Únicament se considerarà la valoració del nivell més elevat, sense poder acumular en cap caso la valoració 

de dos o més nivells. 

F) ANGLÈS (fins un màxim 5 punts) 

 

Amb acreditació oficial del nivell d’anglès (segons la “Taula d’equivalències de Certificats, Diplomes, Títols i 

Cursos de Coneixements de Llengües Europees de la Universitat Jaume I”, publicada en la direcció 

http://www.uji.es/serveis/slt/normativa/legislacio.html): 

 

A1.....................1 punto 

A2.................... 2 punts 

B1.1 y B1.2 ..... 3 punts 

B2.1 y B2.2 .. 3,5 punts 

C1......................4 punts 

C2…..................5 punts 

 

Únicament se considerarà la valoració del nivell més elevat, sense poder acumular en cap caso la valoració 

de dos o més nivells. 

G) ALTRES MÈRITOS (fins un màxim de 5 punts) 

 

(Gestió i representació universitària, acreditació a figures de cossos docents universitaris, coneixement d’altres 

llengües d’interès científic, premis i distincions honorífiques en Economia Financera i Comptabilitat, activitat 

professional extra universitària relacionada amb el perfil de la plaça, informàtica, avaluador extern de revistes 

acadèmiques, etc.)  

 

  



ANNEX I 

 

I.A) Títols acadèmics propis de l’àrea de coneixement de Economia Financera i Comptabilitat: 

Llicenciat en Administració i Direcció de Empresas 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, rama de Empresa. 

Graduat en Finances i Comptabilitat. 

Altres titulacions amb continguts fonamentals de Finances o Comptabilitat. 

 

I.B) Títols acadèmics afins a l’àrea de coneixement de Economia Financera i Comptabilitat: 

Llicenciat en Economia. 

Llicenciat en Ciències econòmiques i Empresarials, rama de Economia. 

Graduat en Economia. 

Graduat en Administració d’Empreses. 

Altres titulacions amb continguts fonamental d’Economia, Estadística, Matemàtiques, Administració i 

Organització d’Empreses o Màrqueting. 

 

DISPOSICIÓ ADICIONAL: 

Regularització de la puntuació: quan un candidat, al sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars dels 

apartats d’investigació i docència, supere el límit màxim establert en l’apartat, s’ha de reduir proporcionalment 

la puntuació atorgada a la resta de candidats en aquests apartats, de manera que a qui obtingui la màxima 

puntuació li correspondrà el límit superior. Aquestes regularitzacions de puntuacions en cap caso s’han d’aplicar 

dins dels subapartats d’un apartat general. 


