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Barem desglossat Àrea de Filologia Anglesa  

CONTRACTAT DOCTOR INTERÍ 

  

Nota: S’aplicarà un coeficient multiplicador d’afinitat, entre 0,1 i 1, per a cada 

candidat en funció del perfil de la plaça i de les necessitats investigadores de la 

Universitat Jaume I, i pels apartats del barem relacionats amb A) Formació (excepte 

expedient), B) Investigació. i D) Docència Universitària. 
  

 

 
  

MÈRITS.   

  

A) FORMACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL                         Màxim 10 punts  

 

  

− Expedient acadèmic: màxim 1 punt  

Excel·lent: 1 punt  

Notable: 0.75 punts  

Aprovat: 0.5 punts  

  

− Doctorat: màxim 4 punts 

(Es valoraran els doctorats d’excel.lent “cum laude”, premi extraordinari i doctorat 

internacional) 

  

− Altres títols universitaris:   

  

 

o Altra diplomatura           0.25 punts  

o Altra llicenciatura / Grau   

o Formació de postgrau (altres cursos no vinculats a la     

obtenció del títol de doctorat, màster i CAP):                   1  

 0.5 punts 

 1 punt 

 1 

 

Serveis professionals prestats: màxim 5 punts 

 

− Beques/contractes de formació de personal investigador o homologades  1 punt per curs 

− Beques/contractes postdoctorals  1 punt per curs 

− Ajudant universitat  1 punt per curs 

− Ajudant doctor universitat   1 punt per curs 

 

 

B) INVESTIGACIÓ                  Màxim 45 punts  

  

− Participació en projectes d’investigació finançats: 1.5 punts per projecte  
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− Llibre  

com a autor amb ISBN: internacional, 4 punts per llibre/ nacional, 3.5 punts per llibre 

per llibre com a editor amb ISBN: internacional, 3.5 punts per llibre/ nacional 3 punts per llibre  

  

− Capítol de llibre amb ISBN 

 nacional: 2 punts per capítol  

internacional: 2.5 punts per capítol  

  

− Article en revista  

nacional: 2 punts per article  

internacional: 2.5 punts per article  

  

− Publicació en actes  

nacional: 1 punt per publicació  

internacional: 1.5 punts per publicació  

  

− Ressenya: 0.5 punts per ressenya  

  

− Comunicació/pòster a congressos/jornades  

nacional: 1 punt per comunicació/pòster  

internacional: 2 punts per comunicació/pòster  

  

− Ponències invitades: 2 punts per cadascuna  

  

− Organització de congressos: 2 punts per cadascú 

− Organització de jornades/seminaris/cicles de conferències: 1 punt per cadascú  

  

  

− Contractes d’investigació: 0.5 punts per contracte (fins a 1 punt)  

  

− Estades en altres universitat o centres d’investigació: 1 punt per estada (menys de 2 mesos) 

                                                                                          2 punts per estada (més de 2 mesos) 

  

− Premis d’investigació: 1 punt per premi 

 

  

 

D) DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA         Màxim 30 punts  
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− Per cada curs acadèmic: temps complet = 4 punts; temps parcial = 2 punts  

− Puntuació global positiva de l’avaluació docent (notable i excel.lent): 1 punt per 

avaluació docent positiva 

− Docència en cursos de postgrau (màster, curs formació continuada, CAP): 1 punt per 

curs  

− Participació en projectes de millora educativa: 1 punt per projecte  

− Direcció en projectes de millora educativa: 2 punts per projecte 

− Impartició cursos de formació (servei de llengües, universitat per a majors, SAUJI): 1 

punt per curs  

− Direcció de tesi, treball final de màster i treball final de grau): 0,2 punts per activitat 

(fins a 2 punts)  

 

  

   

E) CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ                                                 Màxim 5 punts  

  

− Superior o Certificat de Mestre en Valencià: 5 punts  

− Certificat de Capacitació Docent en Valencià: 4,5 punts  

− Mitjà: 2 punts  

− Elemental: 1 punt  

  

  

G) ALTRES MÈRITS                                                                       Màxim 5 punts  

  

− Llengües d’interès científic: 0,1 punts per cicle bàsic, 0,3 punts per cicle mitjà i 0,5 

punts per cicle superior (Cambridge, EOI) 

− Experiència docent no universitària: 0,1 punts per curs  

− Experiència professional vinculada a l’àrea de coneixement: 0,05 punts per any  

− Activitats d’interès científic (membre tribunal tesi, treball final de màster i treball final 

de grau): 0,2 punts per activitat (fins a 1 punt)  

− Innovació educativa: 0,2 punts per curs de formació rebut  

− Premis i distincions honorífiques: 0,1 punts per cadascuna  

− Diploma de capacitació docent universitària: 4 punts  

− Càrrecs administratius de coordinació i/o representació (serveis de gestió, CIT, 

Coordinacions, etc.): 0,2 punts per càrrec i any (fins a 2 punts)  

− Altres: màxim 0,5 punts  
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NOTA  

  

Coeficients correctors: s’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la 

plaça (queden exclosos d’aquesta aplicació els apartats E 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. 

 

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/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/) 


