
RECONEIXEMENT EXPERIENCIA INVESTIGADORA PER A PROFESSORAT EXTERN AL PROGRAMA 
DE DOCTORAT

La persona que signa al peu sol·licita que li siga reconeguda la seua experiència investigadora a efectes de 
direcció de tesis de la Universitat Jaume I.

DADES PERSONALS
Cognoms: Nom:
 
 A emplenar només per directors o directores que NO SÓN 
PROFESSORAT UJI:
DNI/Passaport: Telèfon: Data de naixement:
Categoria acadèmica: Adreça de correu electrònic:
Departament/Institut: Universitat/Institució/Empresa:

Direcció: CP: Localitat: País:

ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA 
Programa de doctorat:

Té reconegut un sexenni d’investigació viu*.

   Sol·licita a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat el reconeixement d’experiència investigadora 
als únics efectes de direcció de tesis, per a la qual cosa s’aporten cinc mèrits, seleccionats entre els del 
conjunt de l’historial investigador de la persona que ho sol·licita. Preferentment incloure mèrits computables 
per a la concessió de trams d’investigació per la CNEAI (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2016-11189).

1.

2.

3.

4.

5.

(1) En les publicacions cal indicar: Índex d’impacte, base de dades i quartil.
* Per al curs 2016-17 es defineix el sexenni viu com aquell, la data d’efecte del qual està compresa entre l’1 de gener 
de 2010 i el 31 de desembre de 2015, ambdós inclosos.
A efectes d’avaluació indiqueu-hi:
BRANCA DE CONEIXEMENT per a l’avaluació dels mèrits (camp obligatori)**:

CAMP:                                                                                SUBCAMP: (en el cas d’Enginyeria i Arquitectura)
                                                                                             
** Branques: Arts i Humanitats / Ciències/ Ciències de la Salut / Ciències Socials i Jurídiques / Enginyeria i 
Arquitectura/ Els criteris específics de valoració, per branca de coneixement, poden consultar-se en la web

Firma del o de la sol·licitant,

Castelló de la Plana, d de 20

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189


INFORME DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Firma del coordinador o coordinadora,

Castelló de la Plana, d de 20  

RESOLUCIÓ
L’Escola de Doctorat, a la vista dels mèrits, ha acordat
 

Reconèixer                                       

 No reconèixer

que el o la sol·licitant té l’experiència investigadora requerida para la direcció de tesis.

Mercè Correa Sanz
Directora de l’Escola de Doctorat

Castelló de la Plana, d de 20  

En el cas de tenir concedida l’experiència investigadora serà vàlida durant 4 anys.



CRITERIS PER AL RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA

El Comitè de Doctorat, en la seua reunió de 16 de setembre de 2016, va acordar seguir els criteris 
establits per la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI) en els seus 
onze camps.
A les persones sol·licitants se’ls aplicaran els criteris en vigor en el moment en què es curse la 
sol·licitud. Aquests criteris, publicats en el BOE, podran consultar-se des de la web de Doctorat. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189

a) En sol·licitar el reconeixement de l’experiència investigadora s’hi indicarà la branca de 
coneixement, així com el camp CNEAI pel que han de ser avaluats. En el cas de la branca 
d’Enginyeria i Arquitectura cal indicar, a més, el subcamp.
A continuació s’indiquen les correspondències entre la branca de coneixement per la qual serà 
avaluada la sol·licitud en la Comissió de Doctorat de la Universitat i els camps de la CNEAI:

Branca de Ciències:
Camp 1. Matemàtiques i Física
Camp 2. Química
Camp 3. Biologia Cel·lular i Molecular
Camp 5. Ciències de la Naturalesa
Branca de Ciències de la Salut:
Camp 4. Ciències Biomèdiques
Branca d’Enginyeria i Arquitectura
Camp 6. Enginyeries i Arquitectura. Tres subcamps:
6.1. Tecnologies Mecàniques i de la Producció
6.2. Enginyeries de la Computació i Electrònica
6.3. Arquitectura, Enginyeria Civil, Construcció i Urbanisme
Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Camp 7. Ciències Socials, Polítiques, del Comportament i de l’Educació
Camp 8. Ciències Econòmiques i Empresarials
Camp 9. Dret i Jurisprudència
Branca d’Arts i Humanitats
Camp 10. Història, Geografia i Arts
Camp 11. Filosofia, Filologia i Lingüística

b) La Comissió de Doctorat podrà, en el cas que es considere pertinent en matèries limítrofes o 
interdisciplinàries, sol·licitar l’avaluació per algun o alguna dels i de les vocals d’altra branca.

c) Els mèrits que es presenten a avaluació podran correspondre a tota la vida acadèmica o 
carrera professional. No cal que corresponguen a sis anys seguits, ni tampoc al cap de sis anys 
anteriors a la data de sol·licitud.

Aquests criteris, publicats en el BOE i habitualment actualitzats anualment, podran consultar-se en 
la web de Doctorat.
Les disposicions anteriors s’aplicaran a les sol·licituds que es cursen a partir del 31 d’octubre de 
2016.
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE‐A‐2015‐12970.pdf
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