
Barem contractat doctor interí 
Àrea Filosofia Moral 
 
 
A) FORMACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL (Fins a 10 PUNTS) 
- Només es valoraran els mèrits relacionats amb l’àrea o amb el perfil de la plaça 
 
A.1. Expedient acadèmic (fins a 5 punts) 

 
A. 1.1. Titulació de Llicenciatura. Mitjana de l’expedient: fins 1,75 punts 
 
A. 1.2. Titulació de grau. Mitjana de l’expedient: fins 1 punts 
 
A.1.3. Premi extraordinari de carrera / rendiment acadèmic: fins a 0,25 punt 
 
A.1.4. Premi extraordinari de doctorat: fins a 0,25 punt 
 
A.1. 5. Expedient de tercer cicle / Máster assignatures oficial: fins a 0,75 punts 
 
A.1. 6. Expedient de tercer cicle / Máster assignatures propi: fins a 0,25 punts 
 
A.1.7. Treball d’investigació y/o DEA /TFM: fins a 0,25 punts 
 
A.1.8. Títol de doctor o doctora. Qualificacions (fins a 3 punts) 

 Excel.lent cum laude: 4 

 Excel.lent: 3 

 Notable: 2 

 Aprovat: 1 
 
A.1.9. Doctorat Europeu / Internacional 1 
 
 
A.2. Beques/contractes de formació personal investigador o homologades i estades en 
altres universitats o centres d’investigació) (fins a 5 punts) 
 
- Només es valoraran els mèrits relacionats amb l’àrea o amb el perfil de la plaça 
 
A.2.1. Beques FPI i homologades: 1 punts beca / any 
 
A.2.2. Beques o Contractes d’investigació Post doctorals:  1 punts beca / any  
 
A.2.3. Estades en altres universitats o centres d’investigació iguals o superiors a 8 setmanes: 

 Nacionals: 0,25 punts / cada mes 

 Estrangers: 0,50 punts / cada mes 
 
A.2.4. Contracte d’ajudant: fins a 2 punt 
 
A.2.5. Contracte de professor ajudant doctor d’universitat fins:  a 5 punts  
 

B) INVESTIGACIÓ (màxim 45 punts) 

 



 Només seran valorades investigacions i publicacions directament relacionades amb 
la Filosofia Moral 

 Es considerarà mèrit preferent la relació amb el perfil de la plaça, aplicant un 
coeficient corrector de 1,2. 

 En els casos d'autoria col.lectiva, a partir de 3 autors/es la puntuació es multiplicarà 
per 0,75 i, a partir de 4, per 0,5. 

 
 
B.1. Publicacions i comunicacions a congressos (fins a 35 punts) 
 
B.1.1. Llibres amb ISBN: 

 1 er quartil del SPI:  5 punts per publicació 

 2 on quartil del SPI: 4’5 punts per publicació 

 3 er quartil del SPI:  3 punts per publicació 

 4 t quartil del SPI: 2 punts per publicació 
 
B.1.2. Capítols de llibre:  

 1 er quartil del SPI:  2,5 punts per publicació 

 2 on quartil del SPI: 2 punts per publicació 

 3 er quartil del SPI:  1,5 punts per publicació 

 4 t quartil del SPI: 1 punts per publicació 
 
B.1.3. Edició de llibres:  

 1 er quartil del SPI:  2 punts per publicació 

 2 on quartil del SPI: 1,5 punts per publicació 

 3 er quartil del SPI:  1 punt per publicació 

 4 t quartil del SPI: 0,5 punts per publicació 
 
B.1.4. Edició de revistes:  

 1 er y 2on  quartil del Clarivate Analytics (JCR) y de SCOPUS (SJR):  2 punts per 
publicació 

 3 er y 4 t quartil del Clarivate Analytics (JCR) y de SCOPUS (SJR), Segell FECYT: 
1,5 punts per publicació 

 Altres índexs de qualitat:  1 punt per publicació 
 
B.1.5. Articles a revistes científiques:  

 1 er y 2on  quartil del Clarivate Analytics (JCR) y de SCOPUS (SJR):  4 punts per 
publicació 

 3 er y 4 t quartil del Clarivate Analytics (JCR) y de SCOPUS (SJR), Segell FECYT: 3 
punts per publicació 

 Altres índexs de qualitat:  0,75 punt per publicació 

 

B.1.6. Ponències i o comunicacions amb publicació: 0,5 punts per treball 

 
B.1.7. Ponències i o comunicacions sense publicacions: 0,2 punts per treball 

 

B.1.8. Ressenyes: 0,2 punts per publicació 
 
 
B.2. Projectes d’investigació, Contractes d’investigació, Direcció d’investigació (fins a 5 
punts) 



 
B.2.1. Direcció de projectes finançats en convocatòries públiques: 3 punts/ projecte 
 
B.2.2. Participació en projectes finançats en convocatòries públiques: 1 punt/projecte 
 
B.2.3. Direcció de contractes d’investigació: 1 punt /projecte 
 
B.2.4. Participació en contractes d’investigació: 0,5 /projecte 
 
B.2.5. Tesis dirigides (i llegides): 1 punts 
 
B.2.6. Direcció de Tesines / DEA / TFM : 0,2 

 

 
B.3. Altres mèrits d’investigació (fins a 5 punts) 
 

B.3.1. Revisor/a revistes de Clarivate Analytics (JCR), SCOPUS o FECYT: 0,15 punt / treball 

 

B.3.2. Director/a revista de Clarivate Analytics (JCR), SCOPUS o FECYT: 0,3 punts / any 

 

B.3.3. Secretaria revista de Clarivate Analytics (JCR), SCOPUS o FECYT: 0,2 punts / any 

 
B.3.4. Direcció / Presidència Comitè Científic o organitzador de Congrés Científic: 0,3 punts  
 
B.3.5. Membre Comitè Científic o organitzador de Congrés Científic: 0,1 punts 
 
B.3.6. Expert en tesis / tribunals de tesi: 0, 2 punts 
  
 

C. DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (fins a 30 punts) 
 
Només serà susceptible de baremació la docència que estigue relacionada amb la Filosofia 
Moral i que hagi estat avaluada positivament (>2,9) si no hi ha document acreditatiu no 
s’avaluarà. 
 
Quan la docència assignada s’ajuste al perfil de la plaça, es multiplicarà el valor del mèrit per 
1,2. 
 
Es considera mèrit preferent la docència impartia en valencià acreditada oficialment. 
 
C.1. Docència  (fins a 23 punts) 

 

 Docència en títols oficials (1er, 2n cicle i grau): 0,10 crèdit en valencià, 0,005 per 
crèdit en altres llengües. 

 Docència en màsters oficials o doctorats: 0,10 crèdits en valencià, 0,005 per crèdit 
en altres llengües. 

 Docència en títols propis: 0,01 per crèdit 

 Avaluació docent global (cal acreditar-la per la universitat o centre docent) dels 
darrers 5 anys ( a partir de la mitjana del curs sobre 5): la puntuació excedint de 3 es 
multiplicarà per 0,5 punts (X-3 0)*0,5), per any. 

 
C.2. Millora educativa universitària (fins a 5 punts) 



 
C.2.1. Direcció projecte millora o innovació educativa universitària: 0,3 punts 
 
C.2.2. Participació com a membre de l’equip de millora o innovació educativa universitària: 0,2 
punts 
 
C.2.3. Cursos de formació d’innovació educativa universitària (últims 5 anys): 0,1 
 
C. 2.4. Tutorització en programa de professorat novell: 0,2 
 
C.3. Estàncies docents (fins a 2 punts) 
 
C.3.1. Missions docents nacionals: 0,5 / missió 
 
C.3.2. Missions docents internacionals: 0,75 / missió 
 
C.3.3. Cursos impartits (min.20 hores) en centres nacionals: 0,75 / missió 
 
C.3.4. Cursos impartits (min. 20 hores) en centres estrangers: 1 / missió 
 

D. CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (fins 5 punts) 
Amb acreditació oficial seguint les taules d’equivalències  aprovades al Consell de Govern de la 
UJI: 
 

 Nivell elemental (A1): 1 punt 

 Nivell elemental (A2): 2 punt 

 Nivell mitjà (B1): 3 punts 

 Nivell mitjà (B2): 4 punts 

 Nivell superior (C): 5 punts 

 

E) CONEIXEMENT D'ANGLÈS (fins 5 punts) 

 
Amb acreditació oficial seguint les taules d’equivalències aprovades al Consell de Govern de la 
UJI: 

 

 Nivell elemental (A1): 1 punt 

 Nivell elemental (A2): 2 punt 

 Nivell mitjà (B1): 3 punts 

 Nivell Mitjà (B2): 4 punts 

 Nivell superior (C): 5 punts 

 

F) ALTRES MÈRITS (fins a 5 punts) 
 
F.1.  Altres titulacions universitaris (diplomatura, llicenciatura, grau, màster, postgrau) 
(fins a 5 punts) 
 
Es baremaran aquells vinculats a la plaça o a l’àrea de coneixement exclusivament i no 
baremades en A. 
 

 Diplomatura: 1 punt 



 Llicenciatura / grau: 2 punts 

 Máster Oficial: 2 punts 

 Doctorat: 3 punts 

 Máster propi: 0,5 

 Curs d’especialització o postgrau: 0,25 
 
F.2. Experiència professional vinculada a l’àrea (fins a 3 punts) 
          - Vinculada al perfil de la plaça: 1 punt/any 
 
F.3. Experiència docent no universitària (fins a 3 punts) 
          - Vinculada al perfil de la plaça: 1 punt/any 
 
F.4. Experiència docent universitària en títols no oficials (fins a 3 punts) 
          - Vinculada al perfil de la plaça: 1 punt/any 
 
F.5. Coneixement d'altres llengües d’interès científic: fins 3 punts  

 Nivell elemental (A1): 1 punt 

 Nivell elemental (A2): 2 punts 

 Nivell mitjà (B1): 3 punts 

 Nivell mitjà (B2): 4 punts 

 Nivell mitjà (C): 5 punts 
 
F.6. Premis relacionats amb l'activitat investigadora o docent en  filosofia moral: fins 2 
punts 
 
Cada premi: 0,5 
 
F.7. Direcció i/o secretaria de Departament 
 
Cada any 0,3 
 
F.8. Direcció acadèmica (Máster Oficiales y Títols Propis Universitaris) 
 
Cada any 0,3  
 

 

 
 
 


