
BAREM ESPECÍFIC: AJUDANT DOCTOR 

Àrea de: Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació 
 

A. Expedient acadèmic  fins a 10 punts 
1 - Expedient acadèmic  fins a 5 punts 

Estudis de Grau/Llicenciatura fins a 2 punts 

Premi extraordinari fins a 0,5 punts 

2a titulació fins a 1 punts 

Màster Oficial en el àmbit de la plaça fins  a 1 punt 

Altres fins a 0,5 punts 
2 - *Tercer cicle  fins a 5 punts 

Títol de doctorat en el àmbit de la 
plaça 

fins a 4 punts 

Altres mèrits (Expedient acadèmic 
cursos doctorat. DEA, tesina…). 

fins a 1 punt 

 

B. Formació  fins a 20 punts 
Beques de formació del personal investigador o homologades fins a 1 punt/any 
Estades en altres universitats o centres d’investigació  fins a 1 punt/mes 
Altres beques de formació o col.laboració fins a 1 punt/item 

 

C. Investigació  fins a 35 punts 
1. Difusió Investigació   fins a 25 punts 

1.1. Articles i llibres  fins a 15 punts 

Articles publicats en revistes (Q1-Q2) fins a 2 punts/item 
Altres articles publicats en revistes 
científiques 

fins a 0,5 punts/item 

Llibres fins a 4 punts/item 
Capítol de llibre fins a 2 punt/item 
Participació com a revisor de revistes 
d’investigació 

fins a 0,5 punts/item 

Participació en comités editorials fins a 0,5 punts/item 
1.2. Congresos  fins a 10 punts  

Comuncació a Congrés internacional fins a 1 punt/item 
Comunicació a Congrés nacional fins a 0,5 punt/item 
Conferència/ponencia convidada 
internacional 

fins a 2 punts/item 

Conferència/ponencia convidada 
nacional 

fins a 0,5 punt/item 

Organització de congresos/comité 
científic 

fins a 0,5 punt/item 

2. Participació en investigació   fins a 10 punts 

2.1. Projectes d’investigació  fins a 8 punts 

Investigador/a principal projecte 
internacional 

fins a 2 punts/any 

Investigador/a principal projecte 
nacional 

fins a 1 punt/any 

Investigador/a projecte internacional fins a 1 punt/any 
Investigador/a projecte nacional fins a 0,5 punts/any 

2.2. Altres mèrits 
d’investigació 

 fins a 2 punts 

Llengües d’interès cientific (excepte 
valencià i anglés) 

fins a 1 punt 

Membre de societats científiques fins a 0,5 punt/item 



 

D. Docència universitària  fins a 20 punts 
Docència impartida en assignatures del perfil de la plaça fins a 2 punts/crèdit 
Docència impartida en altres assignatures de l’àrea fins a 1 punts/crèdit 
Docència impartida en una altra área afi fins a 0,5 punts/crèdit 
Material docent diàctic publicat fins a 0,5 punts/item 
Impartició de cursos de formació docente universitária fins a 0,5 punts/item 
Resultat de l’avaluació de la docència (certificació DOCENTIA) fins a 2 punts 
Direcció de projectes d’innovació educativa fins a 2 punts/any 
Participació en projectes d’innovació educativa fins a 1 punt/any 
Direcció TFG/TFM fins a 1 punt/item 

 

E. Valencià (acreditació oficial)  fins a 5 punts 
** Acreditació oficial  

 

F. Anglés (acreditació oficial)  fins a 5 punts 
** Acreditació oficial  

 

G. Altres mèrits  fins a 5 punts 
Experiència profesional en el ámbit del perfil de la plaça fins a 0,5 punts/any 
Experiéncia docent no universitaria fins a 0,2 punts/any 
Formació docent/investigadora no reglada fins a 0,1 punts/item 
Gestió universitària fins a 0,1 punts/mes 

 

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. En els apartats A, B, C i D s’aplicarà un coeficient 

corrector entre 0,1 i 1 en aquells mèrits que no siguen del perfil de la plaça.  

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.  

*Tercer cicle, suficiència investigadora, Diploma d’Estudis Avançats (DEA), títol 

de doctor: En aquest apartat es considerarà la realització dels estudis que substitueixen al 

doctorat actual per a l’obtenció del títol de doctorat.  

**Baremació de llengües: la baremació de mèrits en valencià, en anglès i en 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. Document de Carrera 

Docent i Investigadora aprovat pel Consell de Govern, 30 de març de 2012, DISPOSICIONS 

TRANSITÒRIES, punt 5.  

Entrevista personal: Es podrà fer una entrevista personal als candidats de la llista 

obtinguda en l’aplicació d’aquest barem: màx. 20 punts.  

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