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ESCOLA DE DOCTORAT

Mèrits al·legats per la persona que sol·licita el premi extraordinari de doctorat
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MÉRITS AL·LEGATS PER LA PERSONA QUE SOL·LICITA EL PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT


Cognoms:	Nom:	
Correu electrònic:	
Títol de la tesi:	
Programa de doctorat:	
Instruccions per a emplenar la taula de mèrits.
Criteri b). Les tesis que hagen obtingut la menció de doctorat internacional rebran automàticament la major puntuació (20 punts) en aquest apartat i no caldrà que ho indiquen en el formulari. Donat que el tribunal podrà considerar altres estades s’haurà de deixar constància en la sol·licitud d’aquelles estàncies diferents a las quals s’han aportat a menció internacional, on s’indicaran les dates, el centre de destinació, ciutat i país, i s’adjuntarà la corresponent documentació justificativa. 
Criteris c i d). Només es computarà la producció derivada dels resultats de la tesi segons les categories A i B del barem de l’UJI. 
Categoria A 
Modalitat de publicació
Criteris de qualitat
Articles en revistes de caràcter científic
Q1 i Q2 de Science Citation Index (SCI) i Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science (JCR)
Q1 i Q2 de Scimago (SJR) - SCOPUS
	Categoria A de CARHUS+
Llibres (autoria)
o	Llibres de la llista de editorials A en l’any de publicació
Capítols de llibre (autoria)
o	Llibres de la llista de editorials A en l’any de publicació
Propietat industrial i intel·lectual
o	Autoria de patent, programari o una altra modalitat de propietat industrial en explotació
Categoria B
Modalitat de publicació
Criteris de qualitat
Articles en revistes de caràcter científic
Q3 i Q4 de Science Citation Index (SCI) i Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science (JCR)
Q3 i Q4 de Scimago (SJR) - SCOPUS
	Categoria B de CARHUS+
Llibres (autoria)
o	Llibres de la llista de editorials B en l’any de publicació
Capítols de llibre (autoria)
o	Llibres de la llista de editorials B en l’any de publicació
Congressos
o	Aportacions a congressos indexats en Web of Science
o	Aportacions a congressos indexats en SCOPUS
o	Aportacions a congressos publicats per editorials i revistes de les categories A i B (amb ISBN o ISSN)


Per a deixar constància d’una publicació és obligatori indicar la referència completa. En el cas que els indicadors de la branca de coneixement a la que pertany la tesi ho permeten, caldrà indicar obligatòriament l’índex de qualitat de la publicació: quartil i posició de la revista dins de la seua categoria. Si existeixen diverses categories, es pot utilitzar la més favorable. Aquells mèrits que no continguen tota la informació tal i com es requereix, poden ser desestimats per la comissió. Per als treballs en premsa s’ha d’aportar el DOI (digital object identifier), o la carta d’acceptació de l’editorial, en cas de no comptar amb el DOI encara. 
Enllaços d’interès per a completar la informació:
	http://www.scimagojr.com/journalrank.php Quartil d’una revista indexada en Scopus.
	https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action Quartil d’una revista indexada en WoS.
	CARHUS+ 
	http://miar.ub.edu/ per a consultar en quina base de dades està indexada una revista.
	Llistat d’editorials per a les categories de llibres. https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/#Llista 


No s’han d’incloure els treballs (publicacions i congressos) que no siguen producte del treball directe de la tesi. Aquelles publicacions que no corresponguen almenys amb un 50% d’algun dels capítols de la tesi no es consideraran derivades d’aquesta.
En l’apartat d) per a algunes branques de coneixement (consulteu barem per branca) també es podran al·legar com a mèrit aquells premis atorgats a la tesi o a part del seu contingut per institucions públiques o privades de caràcter científic o professional. 
Si la persona sol·licitant te les publicacions recollides al Sistema de Dades d’Investigació, pot accedir a aquestes per a consultar la categoria atorgada por l’OCIT conforme a l’escala de valoració. Per a la qual cosa cal usar la ferramenta PCI- Gestió Curricular accessible a través d’IGLU o a l’enllaç https://ujiapps.uji.es/pci/. Per a més informació sobre l’aplicació i la classificació, contacteu amb Silvia Monforte (OCIT, smonfort@uji.es, extensió 7481).

Mèrits al·legats.
Per cada mèrit al·legat, s’ha de justificar la relació amb el treball de la tesi doctoral, i s’indicarà explícitament les parts de la tesi (capítols, seccions, pàgines) directament relacionades amb aquest. Es poden afegir totes les fileres necessàries. S’hauran de numerar els mèrits i la documentació justificativa aportada relacionada de manera acord.
Publicacions de las categories A o B
Només les derivades de la tesi (mínim 50% del contingut de la publicació). Cal afegir referencia completa en la que s’incloga el DOI i l’ISSN o l’ISBN.
Capítol, secció, i pàgines de la tesi que es troben directament relacionades amb la publicació

Categoria escala UJI (A o B)

Índex de qualitat de l’any de publicació 
Factor d’impacte i posició de la revista dins del camp de coneixement (ex. la 3 d’un total de 30 revistes). 
1.-



2.-



Estàncies d’investigació 
Només si són diferents a la de la menció de doctorat internacional.
Dates, centre de destinació, ciutat i país

1.-


2.-


Premis atorgats a la tesi o a part del seu contingut
Capítol, secció, i pàgines de la tesi directament relacionades amb el premi


1.-


2.-


Altres publicacions derivades de la tesi (opcional)
Només es tindran en compte si la comissió ho considera oportú en cas d’empat. Només si són derivades de la tesi (mínim 50% del contingut de la publicació). Cal afegir referència completa en la qual s’incloga el DOI i l’ISSN o l’ISBN.
Capítol, secció, i pàgines de la tesi que es troben directament relacionades amb la publicació

Categoria escala UJI (C o D)

Índex de qualitat de l’any de publicació 
Factor d’impacte i posició de la revista dins del camp de coneixement.
1.-



2.-





Declare que tota la informació continguda en aquest document es verídica i contrastable.





(Firma)

Castelló de la Plana,	de	de 20	 

