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Procediment de selecció de l’Acció 2 de Pla de Promoció de la 

Investigació 2019: Beques per a realitzar estades temporals en altres 

centres  d'investigació, per al personal docent i investigador de la 

Universitat  

 
Aprovat per la comissió de selecció en reunió de divendres, 15 de març de 2019 

 

1.- Barem 

 

Criteri a): màxim 90 punts 

 

 

a) Participació en projectes d'investigació competitius executats en la Universitat Jaume 

I: 5 punts per projecte fins a un màxim de 10 punts 

 

b) Producció científica: fins a un màxim de 80 punts 

i. Aportacions científiques corresponents a la categoria A segons l’ Escala de 

valoració dels resultats d'investigació: 5 punts per aportació 

ii. Aportacions científiques corresponents a la categoria B segons l’Escala de 

valoració dels resultats d'investigació: 2,5 punts per aportació 

iii. Aportacions científiques corresponents a la categoria C segons l’Escala de 

valoració dels resultats d'investigació: 0,5 punts per aportació 

 

En el cas de capítols de llibre, es tindrà en compte com a màxim 1 capítol del mateix 

llibre. 

 

La classificació CARHUS de referència és la de l’edició Plus+ 2014. 

 

Criteri b): màxim 10 punts 

 

S’atorgaran 2 punts per cadascuna de les contribucions rellevants del grup d’investigació 

en què s’integrarà la persona sol·licitant, entre publicacions, projectes d’I+D i patents. 

 

 

Desempat 

 

En el supòsit de produir-se empat en la puntuació total obtinguda per les sol·licituds 

durant el procés d’avaluació, aquest empat es dirimirà segons la puntuació més alta 

obtinguda en el criteri de valoració a). Si persisteix l’empat, es resoldrà aplicant criteris 

d’equilibri de gènere. 

 

 

 

 

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/
http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/carhus-plus-2014/
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2.- Procediment de selecció 

 

1) S’ordenaran les sol·licituds en ordre descendent segons la puntuació obtinguda en 

el barem indicat en el punt anterior. 

 

2) S’adjudicarà per ordre el període total sol·licitat per les persones pertanyents a les 

categories a) i b), establertes en el punt 3.1 de la convocatòria, i que mai no hagen 

gaudit d’ajuda en edicions anteriors d’aquesta Acció. 

 

3) En cas d’excés de pressupost sense adjudicar, s’adjudicarà per ordre a les persones 

pertanyents a les categories a) i b), establertes en el punt 3.1 de la convocatòria, 

un nombre de mesos d’estada que sumat als mesos d’estada ja  gaudits en edicions 

anteriors d’aquesta Acció no supere el nombre de 8. 

 

4) En cas d’excés de pressupost sense adjudicar, s’adjudicarà per ordre el període 

total sol·licitat per les persones pertanyents a les categories c) i d), establertes en 

el punt 3.1 de la convocatòria, i que mai no hagen gaudit d’ajuda en edicions 

anteriors d’aquesta Acció en aquestes categories. 

 

5) En cas d’excés de pressupost sense adjudicar, s’adjudicarà per ordre a les persones 

pertanyents a les categories c) i d), establertes en el punt 3.1 de la convocatòria, 

un nombre de mesos d’estada que sumat als mesos d’estada ja  gaudits en edicions 

anteriors d’aquesta Acció en aquestes categories no supere el nombre de 8. 

 

 


