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BAREM ESPECÍFIC PER PLACES DE PROFESSOR AJUDANT DOCTOR 
Àrea de Dret Internacional Privat  

DRET INTERNACIONAL PRIVAT: Accés a partir de la acreditació ajudant doctor 
 

A) EXPEDIENT FINS A 10 PUNTS 

Expedient acadèmic. Llicenciatura o Grau fins a 5 punts 

Aprovat (fins 6,9) 0,5 punts 

Notable(fins 8,9) 1,5 punts 

Excel∙lent (fins 9,9) 2 punts 

Matrícula d’honor (10) 2,5 punts 

Premi extraordinari 0,5 punt 

Altre títol universitari oficial o propi  fins 2,5 punts per títol 

Acreditació a contractat doctor / Acreditació a titular 0,5 contr. / 1 titular 

Doctorat  fins a 5 punts 

Expedient de tercer cicle, treball d’investigació, DEA fins a 1 punt 

Qualificació de la tesi doctoral fins a 5 punts 

Premi extraordinari de doctorat 0,5 punt 

Doctorat europeu 0,5 punt 

 

B) FORMACIÓ FINS A 20 PUNTS 

Beques FPI o homologades fins 3 punts cada una 

Beques post‐doctorals (UJI, Generalitat, Ministeri...) fins 6 punts cada una 

Beques d’investigació o col∙laboració  2,5 punts cada una 

Estades en altres universitats o centres d’investigació Finançades amb fons 
públics nacionals o estrangers 

1 punt per cada 15 dies 

nacionals, 2 punts 

estrangers cada 15 dies 

 

C) INVESTIGACIÓ [Afectat per regularització de puntuacions] FINS A 35 PUNTS 

Dins l’àmbit específic de la plaça  

Tesi doctoral, amb ISBN fins 15 punts 

Monografies con ISBN fins 5 punts cada una 

Direcció i coordinació de publicacions col∙lectives fins 3 punts cada una 

Capítols de llibre fins 2 punts cada un 

Articles en revistes científiques fins 2 punts cada un 

Recensions, comentaris legislació/jurisprudència, comunicacions actes congressos fins 0,5 punt cada una 

Comunicacions a Congressos internacionals fins 1,5 punts cada un 

Comunicacions a Congressos nacionals 1 punt cada un 

Conferències 0,5 punt cada una 

Participació o col∙laboració en projectes de investigació competitius 

Programes europeus o internacionals 5 punts per projecte 

Programes del Ministeri 3 punts per projecte 

Altres programes (Generalitat, UJI i similars) 2 punts per projecte 

Participació en comitès editorials de revistes científiques fins a 0,5 punts 

Assistència a congressos, jornades o seminaris científics 0,1 punt cada un 

Fora de l’àmbit específic de la plaça 



S’APLICARAN EN AQUEST APARTAT I PER A CADA UN DELS CASOS ANTERIORS, ELS COEFICIENTS CORRECTORS QUE FIGUREN DETALLATS A 
CONTINUACIÓ D’AQUESTA TAULA GENERAL 



D) DOCÈNCIA UNIVERSITARIA [Afectat per regularització de puntuacions] FINS A 20 PUNTS 

Experiència docent fins a 10 punts 

Experiència docent presencial en grau o equivalent en l'àmbit específic de la 
plaça 

1,5 punts per crèdit o fracció 

Experiència docent presencial en grau o equivalent en altres àmbits 0,1 punt per crèdit o fracció 

Experiència docent virtual en grau o equivalent 0,05 punt per crèdit o fracció 

Experiència docent en Màster o Doctorat 1 punt per crèdit o fracció 

Docència en valencià (acreditada) fins a 1 punt (0,1 punt/crèdit) 

Docència en anglès (acreditada) fins a 1 punt (0,1 punt/crèdit) 

Valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen fins a 0,5 punt 

Altres fins a 10 punts 

Direcció de TFG (0,1)/TFM (0,2) cada un 0,2/0,5 punt per cada un 

Cursos de formació docent / Publicacions docents 1  punt per curs o publicació 

Comunicacions i conferències a congressos de millora docent 0,5 punt per cada una 

Participació en projectes de millora i innovació educativa 2 punt por projecte 

Co‐direcció de tesis (1 punt) / Direcció de tesis (2 punts) 1 punt (co.) / 2 punts (dir.) 

Tutorització d'estudiants programa Erasmus fins 2 punts 

 

E) Coneixements de valencià (acreditació oficial) FINS A 5 PUNTS 

C1 (MECR) 3 punts 

C2 (MECR) 5 punts 

 

F) Coneixements d’anglès (acreditació oficial) FINS A 5 PUNTS 

B1 (MECR) 2 punts 

B2 (MECR) 3 punts 

C1 (MECR) 5 punts 

 

G) ALTRES MÈRITS FINS A 5 PUNTS 

Premis d’investigació fins a 5 punts per cada un 

Altres idiomes d’interès científic  fins a 5 punts 

Activitat professional extra universitària fins a 0,2 punts 

Cursos Informàtica 0,1 punt por curs 

Direcció/coordinació/organització de congressos, cursos i seminaris científics 
i de formació docent/ 

 
0,5 punt per cada un 

Altres Fins a 0,3 punt en total 
 

OBSERVACIONS 
 

Mèrits d’investigació. Es valoraran en funció de la qualitat del treball avaluat. En casos d’autoria compartida s’aplicarà 
un coeficient corrector dividint pel nombre d’autors. 

Coeficients correctors (només aplicables als apartats A, B, C i D) 
1).‐ Adequat al perfil de la plaça: 1 2).‐ Similar al perfil de l’àrea de coneixement: 0,5 
3).‐ Similar al perfil de la plaça: 0,3 4).‐ No relacionat amb el perfil: 0,1 

Regularització de puntuacions. Quan una candidatura supere el límit màxim establert en un apartat, després de sumar 
la puntuació corresponent als mèrits particulars dels apartats d’investigació i docència universitària, es reduirà 
proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de candidatures que participen dins d’aquest apartat general, de 
manera que a aquell qui obtinga la màxima puntuació li correspondrà el límit superior. Aquestes regularitzacions de 
puntuacions no s’aplicaran dins dels sub‐apartats d’un apartat general. 

 

Autobaremació. Els concursants podran presentar juntament amb la documentació exigida a la convocatòria, 
l’autobaremació del seu currículum, seguint l’orde dels apartats del barem i distingint especialment els mèrits en 
investigació que estiguen dins o fora de l’àmbit de la respectiva plaça en concurs. D’aquesta manera la comissió 
avaluadora disposarà d’un element més per poder analitzar els mèrits al∙legats de manera més eficaç i perfecta. 


