
BAREM a aplicar en la resolució de la Convocatòria d’Ajudes Predoctorals UJI 2017 – Acordat per la Comissió Avaluadora en reunió de 13 de setembre de 2017 

 Criteri Punt. Màx. Components (1) Punt. Màx. Components (2) Punt. Màx. Observacions 

a Expedient 5,5 

Titulació de grau 4,5   

S’emprarà la qualificació mitjana corregida de 1er cicle, 2on cicle o 
grau segons els criteris fets públics per la Comissió Avaluadora. 
S’atorgaran 4,5 punts a l’expedient amb qualificació corregida de 10 i 
a la resta en proporció. Els expedients amb qualificació corregida 
superior a 10 obtindran 4,5 punts. 
Si l’accés al doctorat es fa sense titulació de màster o crèdits 
addicionals, s’atorgaran fina a 5,5 punts en aquest apartat. 

Titulació de màster o crèdits 
addicionals a la titulació de 
grau necessaris per a 
l’admissió en doctorat 

1   
S’emprarà la qualificació mitjana de màster o dels crèdits addicionals. 
S’atorgarà 1 punt a l’expedient amb qualificació de 10 i a la resta en 
proporció. 

 
b Projecte presentat 1     

Cinc nivells de qualitat : A-Excel·lent (1 punt), B-Molt Bo (0,75 punts), 
C-Bo (0,5 punts), D-Dubtós (0,25 punts) i E-Inviable (0 punts) 

 

c 
Curriculum 
sol·licitant 

1,5 

Altres titulacions 0,3   

0,3 punts per titulació universitària de grau, 1er cicle, 2on cicle i 
màster universitari addicionals a la titulació que dóna accés a 
l’admissió en doctorat. 
0,3 punts pel Diploma d’Estudis Avançats. 
L’adequació dels màsters universitaris no reconeguts dins de l’EEES 
serà valorada per la Comissió Avaluadora. 

Premi Extraordinari de 1er 
cicle, 2on cicle i grau, o 
certificat equivalent, d’una 
universitat pública espanyola 

1   1 Punt si s'ha obtingut 

Congressos i Publicacions 0,6   

0,1 punts congressos publicats en Actes amb ISBN 
0,05 punts congressos no publicats en Actes amb ISBN  
0,2 punts articles en revistes i capítols de llibres  
0,4 punts publicació d’un llibre 

Beques i contractes 
d’investigació 

0,6   

0,2 punts per beca de col·laboració del MEC. 
0,1 punts per participació durant un curs acadèmic en el programa 
“Estudia i Investiga” de l’UJI 
0,2 punts per un any de beca o contracte a càrrec d’un projecte 
d’investigació competitiu o la fracció corresponent  per a períodes 
inferiors.  
0,2 punts per un any de les beques següents, o la fracció 
corresponent  per a períodes inferiors: Beques BAF, Gerónimo 
Forteza i Santiago Grisolia de la GV i beques de col·laboració per a 
estudiants de doctorat de l’UJI. 

 

d 

Curriculum Vitae 
de la persona 
proposada com a 
director o directora 
de tesi 

2 
Puntuació més elevada de 
les dues obtingudes per 
«Sexennis» i «Publicacions» 

2 

  Sexennis 2 

S’aplica 2 x (N/3) x (C-0,5)/0,5  
N= Nombre total de sexennis d’investigació reconeguts 
C= Coeficient Sexennis obtinguts/ Sexennis Potencials 
Si el director o directora ha estat beneficiari d’un projecte de l’ERC, se 
li assignarà la màxima puntuació en aquest apartat 

Publicacions de 
caràcter científic en 
els últims 5 anys 

2 

0,20 punts per publicacions de Categoria A segons l’Escala de 
Valoració dels Resultats de la Investigació 
0,15 punts per publicacions de Categoria B segons l’Escala de 
Valoració dels Resultats de la Investigació 
0,05 punts per publicacions de Categoria C segons l’Escala de 
Valoració dels Resultats de la Investigació 

 


