
Professorat Associat (Àrea de Filosofia) 
 
Els candidats o les candidates hauran de presentar tant el CV com la documentació ordenada seguint 

el següent barem i anotant la referència als documents aportats. No se valorarà cap mèrit que no 

estiga degudament referit i documentat com indica el barem. 

 
 
 
 

A) ACTIVITAT PROFESSIONAL EXTRAUNIVERSITÀRIA VINCULADA A L'ÀREA DE  
CONEIXEMENT (màxim 35 punts) 
 

 

A.1. Experiència professional vinculada a l'àrea  

        

- Vinculada a l’àrea: 5 punts / any i si a més està vinculat al perfil de la plaça: 6 punts /any. 

 

A.2. Docència no universitària  
 

- Vinculada a l’àrea: 5 punts / any i si a més està vinculat al perfil de la plaça: 6 punts /any. 

 

 

 

B) EXPEDIENT (MÀXIM 20 PUNTS)  
 

 

B.1. Expedient Acadèmic (fins a 5 punts) 
 

B.1.1. Titulació: Llicenciatura o grau en Filosofia o Humanitats. Mitjana de l'expedient: fins 4 punts 

B.1.2. Altres titulacions universitàries (diplomatura, llicenciatura, grau, màster, postgrau) 
pertanyents a l’àmbit de les Ciències Socials (ANECA) 

 

- Diplomatura: fins 1 punt per títol 

- Llicenciatura / grau: fins 2 punts 

- Máster Oficial: fins 2 punts 

- Máster propi: fins 0,5 

- Curs d’especialització o postgrau: fins 0,25 

 

B.1.3. Beques FPI i homologades: 0,5 per any de beca  

B.1.4. Estades en altres universitats o centres d'investigació iguals o superiors a 1 mes: 

     - Nacionals: 0,25 punt /mes 

     - Estrangers: 0,5 punts / mes 

 



B.1.4. Estades en altres universitats o centres d'investigació iguals o superiors a 1 mes: 

     - Nacionals: 0,25 punt /mes 

     - Estrangers: 0,5 punts / mes 

 

B.2. Estudis de tercer cicle (fins a 5 punts): 
 

B.2.1. Expedient de tercer cicle / Máster assignatures: fins 4 

B.2.2. Treball d'investigació y/o DEA / TFM: fins 1 punt 

 

 

B.3. Títol de doctorat (fins 10 punts) 
 

B.3.1. Títol de doctor o doctora. Qualificacions (fins a 8 punts) 

 -    Excel·lent Cum Laude/ Apte Cum Laude: 8 

- Excel·lent/Apte: 6 

- Notable: 5 

- Aprovat: 3 

 

B.3.2. Doctorat Europeu / Internacional: 1 

B.3.3. Premi extraordinari de doctorat: 1 

B.3.4. Altres títols de doctorat vinculats amb el perfil de la plaça: 1  

 

 

 

 C) INVESTIGACIÓ ( màxim 20 punts) 

  

- Només seran valorades investigacions i publicacions directament relacionades 

amb l’àrea de coneixement de Filosofia. 

- Es considerarà mèrit preferent la relació amb el perfil de la plaça, aplicant un 

coeficient corrector de 1,2. 

- En els casos d'autoria col·lectiva, a partir de 3 autors/es la puntuació es 

multiplicarà per 0,75 i, a partir de 4, per 0,5. 

- La persona candidata haurà de fer referència en cada publicació  a l’índex i 

l’impacte fen menció explícita a la font i dada de consulta. Aportar també dades 

de citació com el google metrix. Seguint, per exemple, els següents enllaços: 

SCOPUS: http://www.scimagojr.com/,  ISI Web of Knowledge:  

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/factor/, Google Metrics: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&vq=es Google 

Citations: https://scholar.google.es/citations, Libros SPI: 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/ 

 

  

  
 
 
 
C.1. Publicacions i comunicacions a congressos 



 
C.1.1. Llibres amb ISBN: 

- 1 er quartil del SPI:  5 punts per publicació 

- 2 on quartil del SPI: 4’5 punts per publicació 

- 3 er quartil del SPI:  4 punts per publicació 

- 4 t quartil del SPI: 3,5 punts per publicació 

- Altres editorials (no autoedicions): fins a 3 punts per publicació. 

 

 C.1.3. Edició de llibres:  

- 1 er quartil del SPI:  2 punts per publicació 

- 2 on quartil del SPI: 1,5 punts per publicació 

- 3 er quartil del SPI:  1 punt per publicació 

- 4 t quartil del SPI: 0,5 punts per publicació 

- Altres editorials (no autoedicions): fins a 0,2 punts per publicació. 

 

 C.1.4. Edició de revistes:  

- 1 er i 2on  quartil del Web of Knowledge i de SCOPUS (SJR):  2 punts per 

publicació 

- 3 er i 4 t quartil del Web of Knowledge i de SCOPUS (SJR), Sello FECYT: 1,5 

punts per publicació 

- Altres índexs de qualitat:  1 punt per publicació 

 

 C.1.5. Articles a revistes científiques:  

- 1 er i 2on  quartil del Web of Knowledge i de SCOPUS (SJR):  4 punts per 

publicació 

- 3 er i 4 t quartil del Web of Knowledge i de SCOPUS (SJR), Sello FECYT: 3 punts 

per publicació 

- Altres índexs de qualitat:  1,5 punt per publicació 

  

 
C.1.6. Ponències i o comunicacions amb publicació: 0,5 punts per treball  

C.1.7. Ponències i o comunicacions sense publicacions: 0,25 punts per treball  

C.1.8. Ressenyes: 0,3 punts per publicació 

 

C.2. Projectes d’investigació, Contractes d’investigació, Direcció d’investigació 
 

C.2.1. Direcció de projectes finançats en convocatòries públiques: 1,5 punts/ any 

C.2.2. Participació en projectes finançats en convocatòries públiques: 1 punt/any 

C.2.3. Direcció de contractes d’investigació: fins  1,5  punt / projecte 

C.2.4. Participació en contractes d’investigació: fins  1 / projecte 

C.2.5. Tesis dirigides (i llegides): 2 punts  

C.2.6. Tesines / DEA / TFM dirigides (i llegides) : 0,25 punts 

  



 

 C.3. Altres mèrits d’investigació 
 

C.3.1. Revisor/a revistes de ISI, SCOPUS o FECYT: 0,1 punt / treball 

C.3.2. Revisor/a revistes en altres índexs: 0,05 punt / treball 

C.3.3. Director/a revista de ISI, SCOPUS o FECYT: 0,3 punts / any 

C.3.4. Secretaria revista de ISI, SCOPUS o FECYT: 0,3 punts / any 

C.3.5. Director/a i Secretaria revista en altres índexs: 0,2 punts / any 

C.3.6. Direcció / Presidència Comitè Científic o organitzador de Congrés Científic: 0,3 

punts  

C.3.7. Membre Comitè Científic o organitzador de Congrés Científic: 0,2 punts 

C.3.8. Expert en tesis / tribunals de tesi: 0, 1 punts 

C.3.9. Seminaris d’investigació impartits a altres centres d’investigació 

- Centre nacional: 0,3 punts 

- Centre estranger: 0,5 punts 
 

  

 D. DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (fins a 10 punts) 
  

- Només serà susceptible de baremació la docència que estigue relacionada amb la 

Filosofia i que hagi estat avaluada positivament (>2,9) si no hi ha document 

acreditatiu no s’avaluarà. 

- Quan la docència assignada s’ajuste al perfil de la plaça, es multiplicarà el valor 

del mèrit per 1,2. 

- Es considera mèrit preferent la docència impartida en valencià acreditada 

oficialment. 

  
D.1. DOCÈNCIA: 
 

D.1.1. Docència en títols oficials (1er, 2n cicle i grau): 0,10 per crèdit. 

D.1.2. Docència en màsters oficials o doctorats: 0,20 per crèdit. 

D.1.3. Docència en títols propis: 0,10 per crèdit. 

D.1.4. Avaluació docent global (cal acreditar-la per la universitat o centre docent) 

dels darrers 5 anys ( a partir de la mitjana del curs sobre 5): la puntuació excedint 

de 3 es multiplicarà per 0,5 punts(X-3 0)*0,5), per any. 

 
 
D.2. Millora educativa universitària  
 

D.2.1. Direcció projecte millora o innovació educativa universitària: 0,3 punts per 

projecte 



D.2.2. Participació com a membre de l’equip de millora o innovació educativa 

universitària: 0,2 punts per projecte 

D.2.3. Cursos de formació d’innovació educativa universitària (últims 5 anys): 0,1 

per curs 

D. 2.4. Tutorització en programa de professorat novell: 0,2  

 
D.3. Estades docents  
 

D.3.1. Missions docents nacionals: 0,5 / missió 

D.3.2. Missions docents internacionals: 0,75 / missió 

D.3.3. Cursos impartits (min.20 hores) en centres nacionals: 0,75 / missió 

D.3.4. Cursos impartits (min. 20 hores) en centres estrangers: 1 / missió 

 

D.4. Publicacions docents 
En els casos d’autoria col·lectiva partir de 3 autor/es la puntuació es multiplicarà 

per 0,75 i a partir de 5 per 0,5. 

 
D.4.1. Llibres / materials docents publicats amb ISBN: fins a 0,2 llibre/ material 

D.4.2. Articles docents publicats en revistes: fins a 0,15 per article  

 

  

 E. CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (fins 5 punts) 
 Amb acreditació oficial seguint les taules d’equivalències  aprovades al Consell de 

Govern de l’UJI: 

 

 Nivell  B1: 2 punts 

 Nivell B2: 3 punts 

Nivell C1: 4 punts  

Nivell C2: 5 punts 

 

 F) CONEIXEMENT D'ANGLÈS (fins 5 punts) 
 Amb acreditació oficial seguint les taules d’equivalències aprovades al Consell de 

Govern de l’UJI: 

  

 Nivell  B1: 2 punts 

 Nivell B2: 3 punts 

Nivell C1: 4 punts  

Nivell C2: 5 punts 

 



 

 

 

  

 G) ALTRES MÈRITS (fins a 5 punts) 

  
 
G.1. Coneixement d'altres llengües d’interès científic 
 

Nivell B1: 1 punt 

Nivell B2: 2 punts 

Nivell C1: 3 punts 

Nivell C2: 4 punts 

 

 G.2. Premis relacionats amb l'activitat investigadora o docent en Filosofia  
 

Cada premi: 0,5 

 

 G.3. Altres: fins 1 punt 

 

 

 

 

 

 

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

plaça (queden exclosos d’aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del 

coeficient corrector ha d’efectuar-se 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/CA/serveis/slt/normativa/legislacio.html). 

 

 


