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Concurs de mèrits 

 
A) Formació acadèmica i professional fins a 10 punts 
Expedient acadèmic, doctorat (es valoraran els doctorats d’excel·lència, 
premi extraordinari, doctorat internacional) 
fins a 5 punts 
 

Estudis de Grau: fins a 2 punts 
 Expedient acadèmic fins a 1.5 punts 
 Premi extraordinari 0.5 punts 
Estudis de Post-Grau fins a 3 punts 
 Màster, Diploma d’Estudis Avançats (DEA) fins a 0.5 punt 
 Títol de Doctor fins a 2 punt 
 Premi extraordinari doctorat i/o Doctorat europeu fins a 0.5 punt 

 
Beques/contractes de formació de personal investigador o homologades; 
beques/contractes postdoctorals; ajudant doctor universitat; estades en altres 
universitats o centres d’investigació fins a 5 punts 
 
Beques/contractes FPI/FPU (predoctorals) o homologades     0.5 per any 
 
Beques/contractes post doctorals, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva etc., beques 
de continuïtat de la investigació UJI       1 punt per any 
 
Estades en altres universitats o centres d’investigació (estades d’investigació de 
duració superior a 1 mes)             0.1 punts per mes 
 
Contractes d’ajudant d’universitat           0.1 punts per any 
 
Contractes d’ajudant doctor d’universitat          0.6 punts per any 
 
Coeficients correctors per a l’apartat A: 
Titulacions en Física: 1  
Titulacions de químiques, matemàtiques o enginyeries afins: 0,8 
Titulacions d’altres enginyeries o arquitectura: 0,2 
Multiplicar per 0 en qualsevol altre cas. 
 
 
B) Investigació fins a 45 punts 
(Articles, llibres, capítols de llibre, comunicacions a congressos, 
participació en projectes d’investigació, contractes d’investigació.) 
 

Publicacions fins a 30 punts 
 Articles acceptats en revistes incloses al ISI 
1er quartil  fins a 3 punts/ítem 
2on quartil  fins a 2 punts/ítem 
Altres quartils fins a 1 punts/ítem 
 Llibre d’investigació internacional fins a 2 punts/ítem 
 Capítol de llibre d’investigació internacional fins a 1 punts/ítem 
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 Llibre d’investigació nacional fins a 1 punts/ítem 
 Capítol de llibre d’investigació nacional fins a 0,5 punts/ítem 
Congressos fins a 8 punts 
 Conferència convidada Internacional fins a 0,5 punts/ítem 
 Comunicació oral a congrés internacional fins a 0,3 punts/ítem 
 Pòster en congrés internacional fins a 0,2 punts/ítem 
 Comunicació oral a congrés nacional fins a 0,1 punts/ítem 
 Pòster en congrés nacional fins a 0,05 punts/ítem 
 Organització de Congressos fins a 1 punts/ítem 
Patents fins a 4 punts 
 Patents fins a 2 punts/ítem 
Participació en projectes d’investigació fins a 4 punts 
 Com a investigador principal fins a 1 punt/any 
 Com a investigador fins a 0,2 punt/any 
Altres mèrits d’investigació  fins a 2 punts 

 
Coeficients correctors per a l’apartat B: 
Investigació d’acord al perfil de la plaça: 1 
Investigació en àrees afins al perfil de la plaça: 0.3 
Multiplicar per 0 en qualsevol altre cas. 
 
 
D) Docència universitària fins a 30 punts 
(Inclou la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat 
d’origen; es considerarà mèrit preferent la docència impartida en 
valencià; ambdós casos s’han d’acreditar oficialment.) 
 

Experiència docent (teoria/problemes/pràctiques) fins a 24 punts 
 Crèdits impartits (màxim 24 c/curs) fins a 0,2 punts/crèdit 
Elaboració material o publicacions docents fins a 3 punts 
Cursos de formació (professorat novell, etc.) fins a 3 punts 
Altres mèrits de docència  
(direcció o participación en projectes de millora docent, etc.) fins a 3 punts 

 
Coeficients correctors per a l’apartat D (Docència Universitària): 
Docència en Física d’acord amb el perfil de la plaça: 1 
Docència en Física en àrees afins al perfil de l’àrea: 0.3 
Multiplicar per 0 en qualsevol altre cas. 
 
Atenent al resultats obtinguts a les enquestes d’avaluació docent o l’informe docentia 
dels darrers 5 anys s’aplicaran els següents coeficients correctors: 
- 1.2 quan el resultat de l’avaluació sigui superior a 4.5 (referit a l’enquesta UJI, 
puntuada de 1 a 5) o excel·lent en l’avaluació del docentia. 
- 0.5 quan el resultat de l’avaluació sigui inferior a 3 (referit a l’enquesta UJI, puntuada 
de 1 a 5) o insuficient en l’avaluació del docentia. 
- 1 en la resta de casos. 
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E) Coneixements de valencià fins a 5 punts 
(Acreditació oficial) 
A1 0,5 punts
A2 1 punt
B1.1 1,5 punts
B1.2 o B1 2 punts
B2.1 2,5 punts
B2.2 o B2  3 punts
C1.1 3,5 punts
C1.2 o C1 4 punts
C2.1 4,5 punts
C2.2 o C2 5 punts

 
F) Coneixements d’anglès fins a 5 punts 
(Acreditació oficial) 
A1 0,5 punts
A2 1 punt
B1.1 1,5 punts
B1.2 o B1 2 punts
B2.1 2,5 punts
B2.2 o B2  3 punts
C1.1 3,5 punts
C1.2 o C1 4 punts
C2.1 4,5 punts
C2.2 o C2 5 punts

 
G) Altres mèrits fins a 5 punts 
(Coneixements d’altres llengües d’interès científic, premis, distincions 
honorífiques, activitat professional extrauniversitària, informàtica, 
innovació educativa, etc.) 
 

Coneixement d’altres llengües d’interès científic fins a 2 punts 
Participació en tasques de gestió universitària fins a 2 punts 
Beques col·laboració fins a 1 punt 
Activitat professional extrauniversitària fins a 1 punt 
Altres (premis, distincions honorífiques, informàtica, etc.) fins a 1 punt 

 
Coeficients correctors: La determinació del coeficient corrector ha d’efectuarse  
ponderant l’adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats 
i de manera justificada. Queden exclosos de l’aplicació dels coeficients correctors els 
apartats E, F i G. 
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/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/) 
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Entrevista 

 
A les persones candidates que superen la fase de concurs de mèrits per haver obtingut 
una puntuació superior a 40 punts, la comissió els citarà a una entrevista personal, que 
tractarà sobre els seus mèrits, historial acadèmic, investigador i professional i sobre tots 
aquells aspectes que la comissió consideri rellevants relacionats amb els perfils docents 
i investigadors de la plaça. Aquesta segona fase del procés de selecció es valorarà fins 
a un màxim de 40 punts, havent d’obtenir un mínim de 20 punts per a superar-la. 
Per a aquesta prova serà necessari que el candidat haja lliurat junt a la resta de 
documentació justificativa dels mèrits, una memòria amb una extensió màxima de 5 
pàgines. Aquesta memòria haurà de resumir l'activitat docent i investigadora del 
candidat i destacar les principals aportacions que propose fer a l'àrea en la qual s'adscriu 
la plaça, en funció de les seues capacitats. El document s’adaptarà al al següent format: 
 
MEMÒRIA PER A LA PLAÇA NUM. XXXX 
1. Dades personals 
2. Breu resum de l’activitat docent universitària.  
3. Breu resum de l’activitat investigadora 
4. Adequació del candidat i principals aportacions que proposa fer a l’àrea a què 
s’adscriu la plaça. 
5. Altres consideracions 
 
 


