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Procediment de selecció de l’Acció 2 de Pla de Promoció de la Investigació 2013: 
Beques per a realitzar estades temporals en altres centres  d'investigació, per al 
personal docent i investigador de la Universitat  
 
Aprovat per la comissió de selecció en reunió de dilluns, 4 de febrer de 2013 
 
1.-Avaluació del criteri 5.2.a 
 
S’aplicarà el següent barem: 
 
a) Participació en projectes d'investigació competitius de la Universitat Jaume I: 5 punts per projecte fins a 

un màxim de 20 punts 
b) Producció científica: fins a un màxim de 80 punts 

a. Ponències a congressos:2 Punts per ponència a congrés publicada en Actes amb ISBN, fins a un 
màxim de 16 punts 

b. Autoria d'articles en revistes periòdiques de caràcter científic i llibres de caràcter científic: fins a 
un màxim de 64 punts 

i. 8 punts per article en revista científica recollida en ISI-WOS 
ii. 4 punts per article en revista no recollida en ISI-WOS 

iii. 4 punts per capítol de llibre (es tindran en compte un màxim de 2 capítols del mateix 
llibre) 

iv. 8 punts per llibre 
 
2.- Procediment de selecció 
 
Les ajudes aniran a càrrec del centre de despesa: Vicerectorat d’Investigació i  Postgrau (VIP); subcentre: 
VI; programa: 541-A; projecte: 2, línia pressupostària:  00000, per import de 190.583,00 €. 
 
Per a l’adjudicació d’aquest pressupost s’extableix el següent procediment. 
 

1) S’ordenaran les sol·licituds en ordre descendent segons la puntuació obtinguda en l’avaluació del 
criteri 5.2.a indicada en el punt anterior. 

 
2) S’adjudicarà per ordre el total sol·licitat per les persones pertanyents a les categories a) i b), 

establertes en el punt 3.1 de la convocatòria, i que mai no hagen gaudit d’ajuda en edicions anteriors 
d’aquesta Acció. 

 
3) En cas d’excés de pressupost sense adjudicar, s’adjudicarà per ordre a les persones pertanyents a les 

categories a) i b), establertes en el punt 3.1 de la convocatòria, un nombre de mesos d’estada que 
sumat als mesos d’estada ja  gaudits en edicions anteriors d’aquesta Acció no supere el nombre de 6. 

 
4) En cas d’excés de pressupost sense adjudicar, s’adjudicarà per ordre a les persones pertanyents a les 

categories c) i d), establertes en el punt 3.1 de la convocatòria, un nombre de mesos d’estada que 
sumat als mesos d’estada ja  gaudits en edicions anteriors d’aquesta Acció no supere el nombre de 6. 

 
5) En cas d’excés de pressupost sense adjudicar, s’adjudicaran les ajudes que resten per ordre, podent-

se sumar mesos addicionals a les ajudes ja adjudicades en els passos anterios fins a completar el 
màxim sol·licitat. 

 
En cas d’empat en la puntuació obtinguda en l’avaluació del criteri 5.2.a. es prioritzarà la persona sol·licitant 
que haja gaudit d’un menor nombre de mesos d’estada en edicions anteriors d’aquesta Acció. 
 


