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BAREMACIÓ CONCURS DE MÈRITS PER A LES PLACES DE CONTRACTAT 

DOCTOR INTERÍ DE LA UNIDAD PREDEPARTAMENTAL DE MEDICINA A 

L’ÀREA DE GENÈTICA 

 

Concurs de mérits 
 
A) FORMACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL. FINS A 10 PUNTS 
Expedient acadèmic, doctorat (es valoraran els doctorats d’excel·lència, 
premi extraordinari, doctorat internacional) 
fins a 5 punts 
 
Estudis de Grau: fins a 2 punts 
Expedient acadèmic x Coef. Titulació     fins a 2 punts 
 
Estudis de Post-Grau fins a 3 punts 
Màster x Coef. Relació       fins a 0,5 punt 
Títol de Doctor x Coef. Relació      fins a 2 punts 
Premi extraordinari doctorat i/o Doctorat europeu o internacional  fins a 0,5 punt 
 
Beques/contractes de formació de personal investigador o homologades; 
beques/contractes postdoctorals; ajudant doctor universitat; estades en altres 
universitats o centres d’investigació 
fins a 5 punts 
 
Beques/contractes predoctorals o homologades    1 punt per any 
 
Beques/contractes post doctorals, beques 
de continuïtat de la investigació UJI       1 punt per any 
 
Estades en altres universitats o centres d’investigació 
(estades d’investigació de duració superior a 3 mesos)          0,1 punt per mes 
 
Contractes d’ajudant doctor d’universitat          0,8 punts per any 
 
 
Coeficients correctors de relació per a l’apartat A: 
Grau en Medicina: 1 
Grau en Farmàcia, Bioquímica, Biologia, o afins: 0,7 
Multiplicar per 0 en qualsevol altre cas. 
 
Postgraus (màster i doctorat) en Medicina, Biologia, Genètica, Bioquímica, o afins: 1 
Multiplicar per 0 en qualsevol altre cas. 
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B) INVESTIGACIÓ. FINS A 45 PUNTS 
(Articles, llibres, capítols de llibre, comunicacions a congressos, 
participació en projectes d’investigació, contractes d’investigació.) 
 
Publicacions fins a 35 punts 
Articles acceptats en revistes incloses al JCR 
Ponderació:  autoria preferent (primer, últim o de correspondència): 1 
  Altres: 0,5 
 
1er quartil         fins a 3 punts/ítem 
2on quartil         fins a 2 punts/ítem 
Altres quartils         fins a 1 punts/ítem 
 
Llibre d’investigació internacional      fins a 1 punts/ítem 
Capítol de llibre d’investigació internacional    fins a 0,5 punts/ítem 
Llibre d’investigació nacional      fins a 0,5 punts/ítem 
Capítol de llibre d’investigació nacional     fins a 0,25 punts/ítem 
 
Congressos fins a 7 punts 
Conferència convidada Internacional     fins a 0,5 punts/ítem 
Comunicació oral a congrés internacional     fins a 0,3 punts/ítem 
Pòster en congrés internacional      fins a 0,2 punts/ítem 
Comunicació oral a congrés nacional     fins a 0,2 punts/ítem 
Pòster en congrés nacional       fins a 0,05 punts/ítem 
Organització de Congressos      fins a 1 punts/ítem 
 
Participació en projectes d’investigació fins a 4 punts 
Com a investigador principal      fins a 1 punt/any 
Com a investigador        fins a 0,5 punt/any 
 
Direcció tesi doctoral      fins a 1 punt 
Direcció TFG en Graus      fins a 1 punt 
 
Altres mèrits d’investigació      fins a 2 punts 
 
Coeficients correctors per a l’apartat B: 
Investigació d’acord al perfil de la plaça: 1 
Investigació en àrees afins al perfil de la plaça: 0,3 
Multiplicar per 0 en qualsevol altre cas. 
 
 
C) DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA. FINS A 30 PUNTS 
(Inclou la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat 
d’origen; s’ha d’acreditar oficialment) 
 
Experiència docent (teoria/problemes/pràctiques)   fins a 25 punts 
Crèdits impartits (màxim 22 cr./curs) 
 
Per cada any de docència a temps complet valorada positivament 4 punts 
Per cada any de docència a temps parcial valorada positivament  1 punt 
 
Docència de Postgrau (Màsters oficials)    fins a 1 punt / any 
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Cursos de formació (professorat novell, etc.)    fins a 3 punts 
 
Altres mèrits de docència 
(participació en projectes de millora docent, etc.)    fins a 3 punts 
 
Coeficients correctors per a l’apartat D (Docència Universitària): 
Docència d’acord amb el perfil de la plaça: 1 
Docència en àrees afins al perfil de l’àrea: 0.3 
Multiplicar per 0 en qualsevol altre cas. 
 
 
Atenent al resultats obtinguts a les enquestes d’avaluació docent o l’informe docentia 
dels darrers 5 anys s’aplicaran els següents coeficients correctors: 
- 1,25 amb resultat de l’avaluació superior a 4.5 (referit a l’enquesta UJI, 
puntuada de 1 a 5) o excel·lent en l’avaluació del docentia. 
- 0,5 amb resultat de l’avaluació inferior a 3 (referit a l’enquesta UJI, puntuada 
de 1 a 5) o insuficient en l’avaluació del docentia. 
- 1 en la resta de casos 
 
 
D) CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ FINS A 5 PUNTS 
(Acreditació oficial) 
A2 1 punt 
B1 2 punts 
B2 3 punts 
C1 4 punts 
C2 5 punts 
 
E) CONEIXEMENTS D’ANGLÈS FINS A 5 PUNTS 
(Acreditació oficial) 
A2 1 punt 
B1 2 punts 
B2 3 punts 
C1 4 punts 
C2 5 punts 
 
 
F) ALTRES MÈRITS FINS A 5 PUNTS 
(Gestió universitària, premis, distincions honorífiques, activitat professional 
extrauniversitària, informàtica, innovació educativa, etc.) 
 
Participació en tasques de gestió universitària    fins a 3 punts 
 
Càrrec de gestió: Vicedegà/na     1 punt per any 
   Coordinador/a curs    0,2 punts per any 
   Coordinador/a Pràctiques   0,2 punts per any 
   Coordinador/a intercanvi   0,2 punts per any 
    
Activitat professional extrauniversitària     fins a 3 punts 
 
Altres (premis, distincions honorífiques, etc.)    fins a 1 punt 
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Coeficients correctors: La determinació del coeficient corrector ha d’efectuar-se 
ponderant l’adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats 
i de manera justificada. Queden exclosos de l’aplicació dels coeficients correctors els 
apartats E, F i G. 
 
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. 

 


