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NOTA IMPORTANT: 

Al final d’aquest document s’inclou una declaració per ser signada pel coordinador del grup que autoritza 

l’OCIT a utilitzar les dades referides a diferents parts del curriculum directament de les dades 

emmagatzemades en el Sistema de Dades d’Investigació. En aquest cas no cal omplir aquests apartats. 

 

 

Nom del grup:  .......................................................................................................................................................   Codi del grup:  ...................................  

 
 
Participació en projectes d’investigació finançats (vigents en els últims 5 anys, 2009-2013). 

Títol del projecte: 

Entitat finançadora: . 

Investigador/a principal 

Durada. Des de:  Fins a: 

Import:  

 

Títol del projecte: 

Entitat finançadora:  

Investigador/a principal: 

Durada. Des de:  Fins a: 

Import:  

 

Títol del projecte: 

Entitat finançadora:  

Investigador/a principal: 

Durada. Des de:  Fins a: 

Import:  
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Publicacions dels últims 5 anys, 2009-2013. En el cas de ponències i comunicacions sols s’hi han 
d’incloure les presentades a congressos internacionals que hagen estat publicades. 
 

Autoria (per ordre de firma):  

Títol: 

Ref. revista/llibre:     Clau1: 

ISSN/ISBN: 

Editorial: 

Any de publicació: 

Volum:                            pàgines: 

Índex d’impacte de la revista2:             Base de dades:                               Any: 

Posició de la revista dins de la seua categoria: ........ de ...........                 Categoria: 

 
 
Autoria (per ordre de firma):  

Títol: 

Ref. revista/llibre:     Clau: 

ISSN/ISBN: 

Editorial: 

Any de publicació: 

Volum:                            pàgines: 

Índex d’impacte de la revista:             Base de dades:                               Any: 

Posició de la revista dins de la seua categoria: ........ de ...........                 Categoria: 

 
 

 

 
1 Indiqueu el volum, les pàgines inicial i final, l’any i la clau (L = llibre complet, CL = capítol de llibre, A = article, P = 
ponència). 
2 Indicar l’índex d’impacte de l’any de la seua publicació, o en el seu defecte el del any mes pròxim que es trobe 
documentat 
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Participació en contractes d’investigació d’especial rellevància amb empreses i administracions 

(vigents en els últims 5 anys, 2009-2013). 

Títol del contracte: 

Empresa/Administració finançadora:  

Investigador/a responsable:  

Durada. Des de:  Fins a:  

 

Títol del contracte: 

Empresa/Administració finançadora:  

Investigador/a responsable:  

Durada. Des de:  Fins a:  

 

Títol del contracte: 

Empresa/Administració finançadora:  

Investigador/a responsable:  

Durada. Des de:  Fins a:  

 

Títol del contracte: 

Empresa/Administració finançadora:  

Investigador/a responsable:  

Durada. Des de:  Fins a:  

 

Títol del contracte: 

Empresa/Administració finançadora:  

Investigador/a responsable:  

Durada. Des de:  Fins a:  

 

Títol del contracte: 

Empresa/Administració finançadora:  

Investigador/a responsable:  

Durada. Des de:  Fins a: 
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Patents i models d’utilitat (que estiguen o hagen estat en explotació en els últims 5 anys, 2009-2013). 

Autoria (per ordre de firma):  

Títol:  

Núm. de registre:   Any 

Entitat titular: 

Països:  

 

Autoria (per ordre de firma):  

Títol:  

Núm. de registre:   Any 

Entitat titular: 

Països:  

 

Autoria (per ordre de firma):  

Títol:  

Núm. de registre:   Any 

Entitat titular: 

Països:  

 

Autoria (per ordre de firma):  

Títol:  

Núm. de registre:   Any 

Entitat titular: 

Països:  

 

Autoria (per ordre de firma):  

Títol:  

Núm. de registre:   Any 

Entitat titular: 

Països:  
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Estades en centres de l’estranger (superiors a quatre setmanes, realitzades en els últims 5 anys, 2009-
2013).3 
 

Investigador:  Clau:  

Centre:  

Localitat:  País: 

Any:  Durada: 

Tema: 

 

Investigador:  Clau:  

Centre:  

Localitat:  País: 

Any:  Durada: 

Tema: 

 

Investigador:  Clau:  

Centre:  

Localitat:  País: 

Any:  Durada: 

Tema: 

 

Investigador:  Clau:  

Centre:  

Localitat:  País: 

Any:  Durada: 

Tema: 

 
3 Claus: D = doctorand/a, P = postdoctoral, I = invitat/ada, C = contractat/ada, O = altres (especifiqueu-les). 
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Congressos (en els últims 5 anys, 2009-2013). (Ressenyeu només les contribucions rellevants: 
conferències invitades, presidències de sessions internacionals, presidència o secretaria del comitè 
organitzador, comunicacions. En el cas de presentació de comunicacions, incloeu-hi només les de 
congressos internacionals que hagen estat publicades.) 

 

Tipus de participació: 

Congrés:  

Autors/es – President/a – Secretari/a Comitè:  

Lloc de realització:  

Any:  

Tipus de participació: 

Congrés:  

Autors/es – President/a – Secretari/a Comitè:  

Lloc de realització:  

Any:  

Tipus de participació: 

Congrés:  

Autors/es – President/a – Secretari/a Comitè:  

Lloc de realització:  

Any:  
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Conferències (en els últims 5 anys, 2009-2013). (Incloeu-hi les cinc més rellevants.) 

Títol:  

Acte: 

Lloc de realització:  

Any:  

 

Títol:  

Acte: 

Lloc de realització:  

Any:  

 

Títol:  

Acte: 

Lloc de realització:  

Any:  

 

Títol:  

Acte: 

Lloc de realització:  

Any:  

 

Títol:  

Acte: 

Lloc de realització:  

Any:  
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Tesis doctorals dirigides (llegides en els últims 5 anys, 2009-2013). 

Títol:  

Doctorand/a:  

Director/a: Codirector/a: 

Universitat:  

Any:  

Facultat/Escola:  

Qualificació:  

 

Títol:  

Doctorand/a:  

Director: Codirector/a: 

Universitat:  

Any:   

Facultat/Escola:  

Qualificació:  

 

Títol:  

Doctorand/a:  

Director/a: Codirector/a: 

Universitat:  

Any:  

Facultat/Escola:  

Qualificació:  
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Grans equips (que utilitzeu o heu utilitzat en els últims 5 anys, 2009-2013).4 
 
Equip Data Clau 

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

 

 
4  Clau: R=responsable, UA=usuari/ària assidu/ídua, UO=usuari/ària ocasional. 
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Altres mèrits o aclariments (en els últims 5 anys, 2009-2013). 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma del coordinador/a del grup d’investigació) 

Castelló de la Plana, ............. d ............................................................. de 201........ 
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Dades del grup/s sol·licitant/s  
Codi del grup/s:  ....................................................................................................................................  

Nom del grup/s:  ....................................................................................................................................  

Dades del coordinador/a del grup d’investigació  
Nom i cognoms:  ....................................................................................  DNI/NIF:  ...........................  

 

FAIG CONSTAR, que autoritze l'OCIT a utilitzar les dades de què disposa en el sistema de dades 
d’investigació per avaluar els següents apartats del currículum del grup que coordine (anys 2009-2013): 
 

 Participació en projectes d’investigació finançats i executats a la UJI. 

 Autoria de publicacions dels últim5 anys (articles, llibres i capítols de llibre). 

 Participació en contractes d’investigació d’especial rellevància amb empreses i administracions 
executats a la UJI. 

 Tesis dirigides i llegides. 

 

 

Per tant, aquests apartats no han estat emplenats. 

 
 

Firma del coordinador/a del grup d’investigació) 

Castelló de la Plana, ............. d ............................................................. de 201........ 

 

 


	Dades del grup/s sol·licitant/s 
	Dades del coordinador/a del grup d’investigació 

