
BAREM AJUDANT DOCTOR 
(Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics) 

 

(Aprovat en la reunió de Consell de Departament de Psicologia Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia del dia 17 de març de 2014 ) 

 
* S'aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça (queden exclosos 
d’esta aplicació els apartats E, F i G) “x = multiplicat per” 
x 1 perfil 
x 0,5 àrea 
x 0,25 altres àrees de psicologia 
x 0,1 altres àrees 

 
A) EXPEDIENT        fins a 10 punts 
 
1. Expedient acadèmic       fins a 5 punts 
 -x 1 Llicenciatura o grau en psicologia    4 punts 
 -Premi extraordinari       1 punt 
 -Premi nacional llicenciatura o grau     1 punt 
 
2. Doctorat*          fins a 5 punts 
 3.1.- Qualificació Tesi doctoral     4 punts 

3.2.- Premi extraordinari      1 punts 
3.3.- Doctorat europeu      1 punt 

 
3. Altres títols universitaris (diplomatura, llicenciatura, grau,  
màster, postgrau)* 
          fins a 2 punts 
 4.1.- Màster universitari      2 punts 
 4.2.- Especialista en Psicologia Clínica    2 punts 

4.3.- Altres postgraus o cursos d’especialització universitaris  0,50 punts p/curs
 4.4.- Altres postgraus       0,25 punts p/curs 

4.5.- Una altra llicenciatura o grau     0,25 per cadascuna 
 4.6. - Diplomatures       0,15 per cadascuna 
 
B) FORMACIÓ*        fins a 20 punts 
 

1. F.P.I.         5 punts per any 
2. Profesor ajudant       5 punts per any 
2. PIC/PICD        3 punts per any 
3. Beca postdoctoral       2 punts per any 
4. Beques projecte d’investigació     1,5 punts per any 
5. Beca continuïtat       1 punt 
5. Altres beques (per a estades en universitats o centres  
estrangers de durada mínima d’un mes i mig)   0,25 per beca  
6. Altres beques (per a estades en universitats o centres  
nacionals de durada mínima d’un mes i mig)   0,15 per beca 

 
 
 



C) INVESTIGACIÓ*        fins a 35 punts 
(Articles, llibres, capítols de llibre, comunicacions a congressos, participació en projectes 
d’investigació) 
 

1. Articles en revistes amb índex d’impacte ISI (últim any): 
Factor d’Impacte fins a 0,9: 3 + FI 
FI igual o major a 1: (3 x FI) + 1 (límit 15 punts) 

 
2. Articles en revistes amb factor d’impacte INRECS: 
     1,5 punts 
 
3. Llibres internacionals en editorials de reconegut prestigi (autor):  

6 punts cadascun 
 
4. Llibres internacionals en editorials de reconegut prestigi (editor):  

3 punts cadascun 
 
5. Capítols de llibre internacionals en editorials de reconegut prestigi:  

2 punts cadascun 
 
6. Llibres nacionals en editorials de reconegut prestigi (autor):    
      3 punts cadascun 
 
7. Llibres nacionals en editorials de reconegut prestigi (editor):    
      2 punts cadascun 
 
8. Capítol de llibres nacionals en editorials de reconegut prestigi:    
      1 punt cadascun 
 
9. Ponència invitada a congressos internacionals de reconegut prestigi: 
      1,5 punts cadascuna 
 
10. Ponència invitada a congressos nacionals de reconegut prestigi: 
      0,75 punts cadascuna 
 
11. Comunicacions o pòsters a congressos internacionals de reconegut prestigi 
(publicades les seues actes en llibres amb ISBN o revistes amb ISSN)   
      0,65 punts cadascun 
 
12. Comunicacions o pòsters a congressos internacionals de reconegut prestigi:  
      0,50 punts cadascun 
 
13. Comunicacions o pòsters a congressos nacionals de reconegut prestigi (publicades 
les seues actes en llibres amb ISBN o revistes amb ISSN)     
      0,35 punts cadascun 
 
14. Comunicacions o pòsters a congressos nacionals de reconegut prestigi:  
      0,25 punts cadascun 
 
 



15. Altres publicacions (traduccions, materials docents, recensions): 
0,1 punts cadascun 

 
16. Investigador principal de projectes d’investigació finançats per entitats públiques: 
   Internacional       4,5 punts per any 
   Nacional (CIBER, CONSOLIDER o anàlegs)  3,5 punts per any 
   Nacional      3 punts per any 
   Autonòmic (Prometeu o anàlegs)   3 punts per any  
   Autonòmic      2,5 punts per any 
   Local       2 punts per any 
 
17. Membre investigador en projectes d’investigació finançats per entitats públiques: 
   Internacional       2,5 punts per any 
   Nacional (CIBER, CONSOLIDER o anàlegs) 2 punts per any 
   Nacional      1,5 punts per any  

Autonòmic (Prometeu o anàlegs)   1,5 punts per any  
   Autonòmic      1 punt per any 
   Local       0,5 punts per any 
 
18. Personal Contractat en projectes d’investigació 
   Internacional       1,25 punts per any 
   Nacional (CIBER, CONSOLIDER o anàlegs) 1 punts per any 
   Nacional      0,75 punts per any 
   Autonòmic (Prometeu o anàlegs)   0,75 punts per any  
   Autonòmic      0,5 punts per any 
   Local       0,25 punts per any 
 
19. Estades internacionals sense beca  0,25 per estada (mínim mes i mig) 
20. Estades nacionals sense beca    0,15 per estada (mínim mes i mig) 
 

D) DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA      fins a  20 punts 
(Inclou la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen) 
 

1. Docència universitària*   1 punt per cada 24 crèdits (si la docencia és en 
valencià: 1.5 per cada 24 crédits). 
 
2. Valoració mitjana de la docència1 (sempre que siga major o igual que la mitjana 

del Departament). 
 
1 Utilitzant l’escala d’1 a 5 de la nostra universitat (o l’equivalent en altres universitats) 
 
E) CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ    fins a 5 punts 
(Acreditació oficial) 
 
C2    5 punts 
C1    4 punts 
B2    3 punts 
B1    2 punts 
A1 i A2   1 punt 
 



 
F) CONEIXEMENTS D’ANGLÉS      fins a 5 punts 
(Acreditació oficial) 
 
C2    5 punts 
C1    4 punts 
B2    3 punts 
B1    2 punts 
A1 i A2   1 punt 
 
G) ALTRES MÈRITS        fins a 5 punts 

(Coneixement d’altres llengües d’interès científic, premis, distincions honorífiques, activitat 
professional extrauniversitària, informàtica, innovació educativa, etc.) 
 

1. Altres premis      0,5 per premi  
 
2. Activitat professional en  
psicologia clínica:      0,5 per any (fins a 3 punts) 
 
3. Formació docent: 

3.1.- Projectes d’innovació educativa 1 punt per projecte 
3.2.- Participació en Programes de formació de professorat  
novell o equivalent     1 punt 
3.3.- Altres cursos de formació  
de professorat      0,2 per crèdit  (fins a 3 punts) 

 
4. Acreditació ANECA/GVA. 

4.1 Professor Contractat Doctor i Professor Doctor  
d’Universitat Privada:   3 punts 
4.2 Professor Ajudant Doctor:   2 punts 
4.3 Professor Col·laborador:    1 punt 

 
5. Cursos rebuts i assistència  
a congressos     0,2 per crèdit/congrés (fins a 3 punts) 
 
6. Participació en serveis oficials relacionats 
amb l’àrea:     0,5 punts per any     (fins a 3 punts) 
 
7. Altres mèrits:     0,2 punts per mèrit (fins a 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.  
 
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, en anglès i en 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). 


