
 
BAREM PER AL PROFESSORAT ASSOCIAT 

(Aprobado en Consejo de Departamento el 01/06/2012) 

A) Activitat professional extrauniversitària vinculada a  
 l’àrea de coneixement  fins a 35 punts  

B) Expedient  fins a 20 punts  

Expedient acadèmic, altres títols universitaris (diplomatura, llicenciatura,  
grau, màster, postgrau). Beques FPI i homologades i estades en altres  
universitats o centres d’investigació estrangers.  fins a 5 punts  
 
Estudis de tercer cicle  
(expedient de tercer cicle, treball d’investigació, DEA).  fins a 5 punts  
 
Títol de doctor o doctora.  fins a 10 punts  

 

C) Investigació  fins a 20 punts  
(Articles, llibres, capítols de llibre, comunicacions a congressos,  
participació en projectes d’investigació.)  
 

D) Docència universitària  fins a 10 punts  
(Inclou la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat  
d’origen.)  

E) Coneixements de valencià  fins a 5 punts  
(Acreditació oficial.)  

F) Coneixements d’anglès  fins a 5 punts  
(Acreditació oficial.) 

G) fins a 5 punts  Altres mèrits  
mis, distincions  (Coneixement d’altres llengües d’interès científic, pre

honorífiques, informàtica, innovació educativa, etc.)  

 
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’efectuar-se ponderant 
l’adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i de manera justificada. . (1 punt 
si es afí a l’àrea de coneixement; 0,50 si està relacionat i 0 si no hi ha cap relació amb l’àrea). 

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/CA/serveis/slt/normativa/legislacio.html)



 


