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A) Formació acadèmica i professional * fins a 10 punts 

A 1 Expedient acadèmic i doctorat fins a 5 punts 

Llicenciatura o Grau (expedient) 
Premi extraordinari de llicenciatura 
Estudis de tercer cicle (expedient, DEA, màster) 
Altres màsters y cursos d’especialització 
Títol de doctor (qualificació obtinguda) 
Premi extraordinari de doctorat 
Doctorat europeu o internacional 
Doctorat d’excel·lència 

fins a 2 punts 
0,25 punts 
fins a 1 punt 
fins a 0,5 punts 
fins a 2 punts 
0,25 punts 
0,25 punts 
0,25 punts 

A 2 Beques i contractes pre i postdoctorals fins a 5 punts 

Beques i contractes de formació de personal investigador 
(predoctorals) i homologades 
Beques i contractes postdoctorals (Juan de la Cierva, 
personal investigador contractat doctor UJI, altres beques i 
contractes postdoctorals) 
Ajudant d’universitat 
Ajudant doctor 

0,4 punts / any 

0,4 punts / any 

0,4 punts / any 
0,5 punts / any 

B) Investigació * ** fins a 45 punts 

B 1 Publicacions fins a 40 punts 

Monografies 
Capítols de llibre 
Articles en revistes científiques 
Edició o coordinació de llibres 
Recensions de bibliografia i jurisprudència, etc. 

fins a 3 punts / monografia 
fins a 1,5 punts / capítol 
fins a 1,5 punts / article 
fins a 1 punt / llibre 
fins a 0,25 punts / ítem 

B 2 Participació en congressos fins a 10 punts 

Ponències per invitació 
Comunicacions 

fins a 1 punt / ponència 
fins a 0,5 punts / comunicació 



 B 3 Participació en projectes de recerca fins a 5 punts 

  Participació en projectes competitius europeus o 
del Pla Nacional d’I+D+i 
Participació en projectes competitius autonòmics 
o d’altres entitats o organismes 
Participació en contractes de recerca amb altres 
entitats o persones físiques a l’empara de l’article 
83 LOU 

0,3 punts / any o fracció 
 
0,2 punts / any o fracció 
 
0,1 punts / any o fracció 

 B 4 Estàncies d’investigació fins a 5 punts 

  En universitats i centres nacionals 
En universitats i centres internacionals 

0,25 punts / mes o fracció 
0,5 punts / mes o fracció 

 B 5 Altres mèrits d’investigació fins a 5 punts 

  (Co-) direcció de tesis doctorals 
Premis i mencions en investigació 
Participació en comitès de revistes 
Participació en comitès de congressos 

fins a 2,5 punts / tesi 
fins a 0,5 punts / premi 
fins a 0,5 punts / revista 
fins a 0,5 punts / congrés 

    

D) Docència universitària * ** fins a 30 punts 

 D 1 Docència de grau i postgrau fins a 25 punts 

  Docència de grau, 1er i 2on cicle i màster propi 
Docència de màster oficial i doctorat 
Valoració de la qualitat de la docència 
Docència a l’estranger 

0,15 punts / 10 hores 
0,3 punts / 10 hores 
fins a 5 punts 
0,5 punts / 10 hores (Grau) 
0,75 punts / 10 hores (Màster) 
1 punt / 1o hores (Doctorat) 

  Coeficient corrector per a docència en anglès i en valencià: 1,1 
(nombre total de hores en anglès o valencià en cada apartat x 1,1) 

 D 2 Millora educativa fins a 5 punts 

  Direcció de projectes de millora educativa 
Participació en projectes de millora educativa 
Cursos de formació docent 

1 punt / projecte 
0,5 punts / projecte 
0,1 punts / 10 hores 

 D 3 Altres mèrits docents fins a 5 punts 

  Comunicacions a congressos docents 
Publicacions docents 
Direcció de treballs fi de grau 
Direcció de treballs fi de màster 

fins a 0,25 punts / comunicació 
fins a 0,5 punts / publicació 
0,15 / treball 
0,3 / treball 

    

  



E) Coneixements de valencià *** fins a 5 punts 

 A2 
B1 
B2 
C1 
C2 

1 punt 
2 punts 
3 punts 
4 punts 
5 punts 

    

F) Coneixements d’anglès *** fins a 5 punts 

 A2 
B1 
B2 
C1 
C2 

1 punt 
2 punts 
3 punts 
4 punts 
5 punts 

    

G) Altres mèrits fins a 5 punts 

 Càrrecs de gestió universitària (secretaria de Departament / 
Institut, comissió de titulació, coordinador de pràcticum, 
tutor d’intercanvi, claustre, consell de govern, etc.) 
Altres llengües d’interès científic *** 

 
Acreditació a figures de cossos docents universitaris 
Premis i distincions honorífiques 
Activitats professionals extrauniversitàries 
Altres mèrits (assistència a congressos, jornades i 
seminaris; cursos d’informàtica, etc.) 

fins a 0,5 punts / càrrec i any 
(màxim de 4 punts) 
 
fins a 1 punt / llengua 
(màxim de 2 punts) 
0,5 punts / acreditació 
màxim 1 punt 
màxim 1 punt 
0,1 punts / ítem 
(màxim de 2 punts) 

 

* 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. 

- adequat al perfil de la plaça: 1 

- adequat al perfil de l’àrea de coneixement: 0,5 

- similar al perfil: 0,3 

- no relacionat amb el perfil: 0,1 

Mèrits d’investigació: es valoraran en funció de la qualitat del treball avaluat. En casos d’autoria 
compartida s’aplicarà un coeficient corrector, dividint la puntuació assignada al mèrit pel nombre d’autors. 

** 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 de 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/acreditacio/). 


