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Barem Professor Contractat Doctor Vinculat – Unitat 

Predepartamental d’Infermeria 

A. Expedient acadèmic Màxim 10 

punts 

A.1 Expedient de primer cicle (Valor màxim 5 punts)  

a. Expedient  acadèmic de grau o diplomatura d’Infermería. (Nota de 

expediente x 0,45) 

4,5 punts 

b. Premi extraordinari Fi de carrera, de carácter nacional o 

autonòmic).  

0,5 punts 

A.2 Expedient de segon cicle (Valor màxim 3 punts)  

a. Màster oficial  1 punt 

b. Premi extraordinari Fi de Máster, de carácter nacional o 

autonòmic.  

0,50 punts 

c. Altres titulacions universitaries de segon cicle.   

- Especialitat d’Infermeria 0,5 punts 

- Màster de carácter propi 0,5 punts 

- Altres diplomatures/graus  0,5 punts 

A.3 Expedient de doctorat (Valor màxim 2 punts)  

a. Doctorat amb menció Cum Laude 1 punt 

b. Doctorat europeu o internacional  0,5 punts 

c. Doctorat amb premi extraordinari 0,5 punts 

B. Experiència investigadora i projecte investigador Màxim 30 

punts 

B.1 Projecte investigador (No relacionat amb perfil de la plaça se 

aplicará factor corrector 0,25)  
Màxim 5 

punts 

B.2 Publicacions i Congressos Màxim 25 

punts 

a. 1er Quartil JCR/SJR (1 punt per ítem)  Màxim 5 punts 

b. 2on Quartil JCR/SJR (0,5 punts per ítem) Màxim 2 punts 

c. Altres Quartils JCR/SJR (0,2 punts per ítem) Màxim 3 punts 

d. Llibre  (1 punt per ítem) Màxim 1 punt 

e. Capítol de llibre (0,5 punts per ítem) Màxim 2 punts 

f. Conferència / Taula rodona convidada internacional/nacional (0,5 

punts per ítem) 

Màxim 2 punts 

g. Comunicació Oral en congrés internacional (0,5 punts per ítem) Màxim 3 punts 

h. Comunicació Oral en Congrés nacional (0,2 punts per ítem) Màxim 2 punts 

i. Póster en congrés internacional (0,25 punts per ítem) Màxim 2 punts 

j. Póster en congrés nacional (0,2 punts per ítem) Màxim 1 punt 

k. Participació en projectes d’investigació financiats per organismes 

oficials (Investigador principal o investigador) (0,5 punts per ítem) 

Màxim 2 punts 
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C. Experiència docent i projecte docent Màxim 20 

punts 

C.1 Projecte docent (No relacionat amb perfil de la plaça se aplicará 

factor corrector 0,25) 

Màxim 5 punts 

 C.2 Docència impartida (teoria/problemes/pràctiques) Crèdits 

impartits màxim 22 cr./curs (1 punts per cada curs) (No relacionat amb 

perfil de la plaça se aplicará factor corrector 0,1) 

Màxim 7 punts 

C.3 Valoració excelent de la docència (0,5 / any valorat positivament) Màxim 4 punts 

C.4 Participació en projectes de millora docent / innovació educativa 

(0,5 / proyecte) 

Màxim 1 punt 

C.6 Direcció de Treballs de Fi de Grau y de Fi de Màster (0,25/treball) Màxim 3 punts 

D. Carrecs de gestió en Universitat  Màxim 5 

punts 

D.1 Carrec de gestió en Universitat (Director-Coordinador docent) (1 

punt/any complet) 

5 punts 

E. Activitat profesional fora del ámbit universitari (No relacionat amb 

perfil de la plaça se aplicará factor corrector 0,1) 
Màxim 20 

punts 

E.1 Plaça en propietat en Conselleria de Sanitat Màxim 4 punts 

E.2 Anys d’activitat profesional (0,3 / any complet) Màxim 10 

punts 

E.3 Carrecs de gestió en l’ámbit sanitari (0,5 punts / any complet) Màxim 5 punts 

E.4. Docència en l’ámbit sanitari (0,1 punts / 10 hores docents) Màxim 1 punt 

F. Coneiximents de València (Acreditació oficial) (Només es valorará 

l’acreditació de major nivell) 
Màxim 5 

punts 

a. A2 1 punt 

b. B1 2 punts 

c. B2 3 punts 

d. C1 4 punts 

e. C2 5 punts 

G. Coneiximents d’Angles (Acreditació oficial) Només es valorará 

l’acreditació de major nivell) 
Màxim 5 

punts 

a. A1 1 punt 

b. B1 2 punts 

c. B2 3 punts 

d. C1 4 punts 

e. C2 5 punts 

H. Altres mèrits Màxim 5 

punts 

a. Altres idiomes (1 punt / idioma) Màxim 1 punt 

b. Membre de tribunals de Tesi-TFM-TFG (0,2 / tribunal) Màxim 1 punt 

c. Premis a treballs científics publicats Màxim 1 punt 

d. President i altres carrecs en Societats Científiques Nacionals o Màxim 2 punts 
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Internacionals (0,5 / any) 

  


