
BAREM ESPECÍFIC PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS 

AJUDANTS DOCTORS 

ÀREA DE LITERATURA ESPANYOLA 

 
A) EXPEDIENT (Fins a 10 punts) 

 

- Expedient acadèmic (Fins a 5 punts): 

Matrícula d’honor       5 punts 

Excel.lent        4 punts 

Notable        3 punts 

Aprobat        2 punts 

 

- Doctorat (Fins a 5 punts)      

Expedient de 3º cicle      Fins a 1 punt 

Qualificació tesi doctoral      Fins a 2 punts 

Premi Extraordinari       2 punts 

 

 

B) FORMACIÓ (Fins a 20 punts) 

 

Beques FPI o homologades      Fins a 5 punts cada una 

Beques post-doctorals      Fins a 5 punts cada una 

Beques d’investigació o col·laboració    Fins a 4 punts cada una 
a l’àmbit específic de la plaça    

Estades en altres universitats      Fins a 3 punts 
o centres d’investigació      (0,5 per cada mes) 

Beques/contractes d’investigació     Fins a 3 punts cada una 

 

 

C) INVESTIGACIÓ (Fins a 35 punts) [Afectat per regularització de puntuacions] 

 

Tesi Doctoral amb ISBN      Fins a 10 punts 

Llibre científic       Fins a 5 punts cada un 

Capítols de llibre       Fins a 2 punts cada un 



Articles en revistes científiques     Fins a 4 punts cada un 

Publicacions en actes de Congressos nacionals   Fins a 1 punt cada un 

Publicacions en actes de Congressos internacionals  Fins a 1,5 punts cada un 

Comunicacions en Congressos internacionals   Fins a 1,5 punts cada un 

Comunicacions en Congressos nacionals    Fins a 1 punt cada un 

Participació en Projectes de investigació    Fins a 1 punt per any 

Ressenyes        Fins a 0,5 punts cada una 

Referee        Fins a 0,25 punts cada un 

Assistència a congressos, jornades     0,1 punt cada un 
o seminaris científics 
 

 

D) DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (Fins a 20 punts) [Afectat per regularització de 

puntuacions] 

 

Experiència docent en grau     3 punts per any o semestre 

Experiència docent en màster o doctorat    4 punts per any o semestre 

Publicacions docents      Fins a 2 punts cada una 

Direcció de TFG / TFM      2 punts cada un 

Tribunals de TFG / TFM      0,5 punts cada un 

Cursos de formació docent     0,5 punts cada un 

 

 

E) CONEIXEMENTS DE VALÈNCIA (Fins a 5 punts) 

 

C1         3 punts 

C2         5 punts 

 

 

F) CONEIXEMENTS D’ANGLÈS (Fins a 5 punts) 

 

B1         2 punts 

B2         3 punts 

C1         5 punts 



 

G) ALTRES MÈRITS (Fins a 5 punts) 

 

Activitat professional extra universitària    Fins a 2 punts 

Altres: publicacions amb ISSN, premis,  jurats literaris,  Fins a 3 punts 
gestió d’activitats culturals, conferències. 
 
 
 
 
COEFICIENTS CORRECTORS: Aplicables als apartats A, B, C i D. 
 
1) Estrictament adequat al perfil de la plaça: 1 
2) Similar al perfil de la plaça: 0,5 
3) No relacionat amb el perfil de la plaça: 0,1 
 
 
REGULARITZACIÓ DE PUNTUACIONS:  
 
Quan en 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. Es a 
dir, en el cas que un o diversos candidats superen en els apartats d’investigació i/o 
docència universitària la puntuació màxima indicada, cal prorratejar totes les 
puntuacions obtingudes, d’acord amb el criteri següent: 
 
- La puntuació obtinguda pel candidat millor puntuat s’ha de fer equivalent al màxim 

establert en el barem per a l’apartat en qüestió. 
- La resta de puntuacions s’han d’ajustar al màxim esmentat aplicant-hi una regla de 

tres. 
 
 

ENTREVISTA 
 
La comissió de selecció podran acordar de forma justificada avaluar les candidatures 

amb millor puntuació mitjançant una entrevista personal. En l’acord de celebració de la 
entrevista la comissió farà públic el seu contingut i duració. La puntuació màxima 
d’aquesta entrevista és de 20 punts. 

Els candidats que no arriben a una puntuació mínima de 15 punts en l’entrevista 
quedaran exclosos de la convocatòria. 

Cas de ser superada l’entrevista, la puntuació obtinguda es sumarà a la resta de mèrits. 
 

 


