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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR 

 
1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 40 punts  

1.1 EXPEDIENT Màxim 15 punts 
a) Expedient acadèmic del grau o llicenciatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,9)  
b) Premi extraordinari de grau o llicenciatura 0,25 punts 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau o llicenciatura 0,1 punts 
d) Premi nacional de grau o llicenciatura 0,1 punts 
e) Expedient acadèmic del doctorat (incloent-hi el títol doctor) o del màster cursat per accedir al doctorat 

(Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,5)  

f) Premi extraordinari de màster 0,1 punts 
g)   Premi extraordinari de doctorat 0,25 punts 
h)   Premi nacional de doctorat 0,1 punts 
i)    Menció Europea/Internacional al títol de Doctor 0,1 punts 

1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2- Màxim 5 punts 
a) Altres títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
b) Altre premi nacional de doctorat: fins a 0,2 punts en funció de l’afinitat  
c) Altra menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,1 punts, en funció de l’afinitat  
d) Altres títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi 

extraordinari  

e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat  
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punt/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits Màxim 1,5 punts 
h) Altres títols de segon cicle i especialitzacions: fins a  0,5 punts  

1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 15 punts 
a) Docència en títols oficials (fins a 0,03 punts/hora, amb un màxim de 180 h/curs acadèmic) 

- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 
- Col·laboració docent realitzada durant contractes formatius o altres contractes d’investigació: es 
valorarà com a màxim la docència autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca. 

 

b) Docència en títols propis (fins a 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h/curs acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, 
cursos de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes d’estudis per a 
estrangers, etc. (fins a 0,005 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs). 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,25 
punts/curs acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,001 punts/hora) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA Màxim 5 punts 
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no universitaris 

(fins a 0,4 punts/curs acadèmic).  
b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any de 

participació)  

c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,01 punts/hora)  
 
2.- INVESTIGACIÓ 40 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Màxim 15 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 punts/any, en 

funció de l’afinitat  
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 punts/any, en 

funció de l’afinitat  

c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any)  
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 25 punts 

a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 
Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del 
nivell de la revista en els índexs de qualitat. 

 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions  
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crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com 
del prestigi de l’editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, 
així com del prestigi de l’editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió 
científica de l’aportació i del congrés. 
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit en 
funció de l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial. 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 1,5 punts per any. 

Màxim 5 punts 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 0,75 punts per any. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes 
I+D 
Fins a 1 punt per mèrit. 

Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del congrés. Màxim 5 punts 

g) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punt per mèrit.  

h) Direcció de tesis doctorals defensades 
Fins a 1 punt per mèrit. Màxim 4 punts 

i) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 2 punts per mèrit. Màxim 2 punts 

 
3.- ALTRES MÈRITS 10 punts 

3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA Màxim 4 
punts 

a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 
Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell més alt: 
(Fins a 2: C2-C1 / Fins a 1,5: B2-B1 / Fins a 1: A2-A1). 

Màxim 4 punts 

b) Elaboració de material docent 
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 punts per mèrit sense ISBN. Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, 
conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Premis no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic 
Fins a 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

j) Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ Màxim 4 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, 

cursos, conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

c) Assistència a congressos científics 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 
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f) Beques de col·laboració  
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES Màxim 2 punts 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

Fins a 0,5 punts per mèrit i any. Màxim 2 punts 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit i any. Màxim 0,5 punts 

c) Acreditació a Contractat Doctor 
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

 
4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10 punts  

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 

 
5.- MÈRITS PREFERENTS 10 punts  

a) Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent 
universitari. (la valoració d’aquest mèrit exclou la de les acreditacions a figures contractuals 
prevista en “Altres Mèrits”) 

Màxim 5 punts 

b) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. Se entendrà per estada el 
temps de permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell 
amb el qual es mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes 
consecutiu. Temps computable: màxim 24 mesos. 

En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter 
nacional o internacional, s’aplicaran les següents puntuacions: 
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt. 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts. 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts. 
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts. 
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts. 
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts. 
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts. 
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts. 

Màxim 5 punts 

 
 

 
Disposicions comunes: 
 

1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells d’afinitat amb els 
corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats del àrea convocant es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats d’àrees afins es multiplicaran per 0,5. 
Els mèrits considerats d’altres àrees es multiplicaran per 0,2. 

Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que 
l’àrea convocant. 

En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 
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2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims establerts en el 
mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins del subapartat corresponent, de 
manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de 
puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en 
els barems de professorat associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6 
del Reglament de Selecció).  
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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT AJUDANT 
 

 

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 50 punts 

1.1 EXPEDIENT Màxim 30 punts 
a) Expedient acadèmic de grau, llicenciatura o diplomatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es 

multiplicarà per 2,8)  

b) Premi extraordinari de grau, llicenciatura o diplomatura 1 punt 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura 0,6 punts 
d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura 0,4 punts 

1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2- Màxim 5 punts 
a) Altres títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
b) Altre premi nacional de doctorat: fins a 3 punts en funció de l’afinitat  
c) Altra menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,25 punts, en funció de l’afinitat  
d) Altres títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi 

extraordinari  

e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat  
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punt/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits Màxim 1,5 punts 
h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts  

1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 10 punts 
a) Docència en títols oficials (fins a 0,03 punts/hora, amb un màxim de 180 h/curs acadèmic) 

- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  
- Col·laboració docent realitzada durant contractes formatius o altres contractes d’investigació: es 
valorarà com a màxim la docència autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca. 

 

b) Docència en títols propis (fins a 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, 
cursos de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes d’estudis per a 
estrangers, etc. (fins a 0,005 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,25 
punts/curs acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,001 punts/hora) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA Màxim 5 punts 
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no universitaris 

(fins a 0,4 punts/curs acadèmic).  

b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any de 
participació)  

c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,05 punts/hora)  
 

2.- INVESTIGACIÓ 30 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Màxim 15 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 3,25 punts/any, en 

funció de l’afinitat  

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 3,25 punts/any, 
en funció de l’afinitat  

c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any) Màxim 8 punts 
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 15 punts 

a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 
Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del 
nivell. 
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b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent-hi traduccions i edicions 
crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així 
com del prestigi de l’editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de 
l’aportació, així com del prestigi de l’editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió 
científica de l’aportació i del congrés. 
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit en 
funció de l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial. 

 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 1,5 punts per any. 

Màxim 5 punts 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 0,75 punts per any. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes 
I+D 
Fins a 1 punt per mèrit. 

Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del congrés. Màxim 5 punts 

g) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punts per mèrit.  

h) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de 
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es 
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps 
computable: màxim 24 mesos. 

En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o 
internacional, s’aplicaran les següents puntuacions: 
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts 
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts 
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts 
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts 
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts 
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts 

Màxim 5 punts 

i) Direcció de tesis doctorals defensades 
Fins a 1 punt per mèrit. Màxim 4 punts 

j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 2 punts per mèrit. Màxim 2 punts 

 

3.- ALTRES MÈRITS 10 punts 

3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA Màxim 4 punts 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 

Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell més alt: 
(Fins a 2: C2-C1 / Fins a 1,5: B2-B1 ( Fins a 1: A2-A1) 

Màxim 4 punts 

b) Elaboració de material docent 
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 punts per mèrit sense ISBN. Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, 
conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 
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h) Premis no inclosos en altres apartats 
Fins 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic 
Fins a 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ Màxim 4 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, 

cursos, conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

c) Assistència a congressos científics 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. 

Màxim 0,5 punts 

f) Beques de col·laboració  
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES Màxim 2 punts 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

Fins a 0,5 punts per mèrit i any. Màxim 2 punts 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit i any. Màxim 0,5 punts 

c) Acreditació a Ajudant Doctor/Contractat Doctor 
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

 

4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10  punts 

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 

 

5.- MÈRIT PREFERENT 5 punts  

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari (la 
valoració d’aquest mèrit exclou la valoració de les acreditacions a figures contractuals prevista en “Altres 
Mèrits”) 

 

 
 
Disposicions comunes: 

 
1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells 

d’afinitat amb els corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats del àrea convocant es multiplicaran per 1.  
Els mèrits considerats d’àrees afins es multiplicaran per 0,5. 
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Els mèrits considerats d’altres àrees es multiplicaran per 0,2. 
 
Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa 
consideració que l’àrea convocant. 

En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 

 
2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims 

establerts en el mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins 
del subapartat corresponent, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap 
cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, 
excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en els barems de professorat associat i de professorat 
associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6 del Reglament de Selecció). 
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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT ASSOCIAT 

 
 

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 30 punts  

1.1 EXPEDIENT Màxim 8 punts 
a) Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà 

per 0,75)  

b) Premi extraordinari o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura 0,25 punts 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura 0,15 punts 
d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura 0,1 punts 

1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2- Màxim 6 punts 
a) Títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
b) Premi nacional de doctorat: fins a 1 punt en funció de l’afinitat  
c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,5 punts, en funció de l’afinitat  
d) Títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi extraordinari  
e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat  
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punt/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits Màxim 1,5 punts 
h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts  

1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 14 punts 
a) Docència en títols oficials (fins a 0,03 punts/hora, amb un màxim de 240 h/curs acadèmic) 

- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  
- Col·laboració docent realitzada durant contractes formatius o altres contractes d’investigació: es valorarà 
com a màxim la docència autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca. 

 

b) Docència en títols propis (fins a 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, cursos 
de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes d’estudis per a estrangers, etc. (fins 
a 0,01 punts/hora, màxim 0,6 punts/curs) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,25/curs acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,001punts/hora) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA Màxim 2 punts 
a) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any de participació)  
b) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,01 punts/hora)  
 

2.- INVESTIGACIÓ 20 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Màxim 8 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 punts/any, en funció 

de l’afinitat  
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 punts/any, en funció 

de l’afinitat  

c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any)  
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 12 punts 
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 

Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del nivell de 
la revista en els índexs de qualitat. 

 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del 
prestigi de l’editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així 
com del prestigi de l’editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercusió científica 
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de l’aportació i del congrès.  
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit en funció de 
l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial. 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 1,5 punts per any. 

Màxim 5 punts 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 0,75 punts per any. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes I+D 
Fins a 1 punt per mèrit. Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del congrés. Màxim 5 punts 

g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de 
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es mantinga 
un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps computable: màxim 24 
mesos. 

En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o 
internacional, s’aplicaran les següents puntuacions: 
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts 
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts 
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts 
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts 
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts 
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts 

Màxim 5 punts 

h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punt per mèrit.  

i) Direcció de tesis doctorals defensades 
Fins a 1 punt per mèrit. Màxim 4 punts 

j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 1 punt per mèrit. Màxim 2 punts 

 
3.- ACTIVITAT PROFESSIONAL FORA DE L’ÀMBIT ACADÈMIC UNIVERSITARI  30 punts 

Per cada any (o fracció) d’activitat professional, (Fins a 1 punt/any)  
 

4.- ALTRES MÈRITS 10 punts 

4.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA Màxim 4 punts 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 

Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell més alt: (Fins a 
2: C2-C1 / Fins a 1,5: B2-B1 / Fins a 1: A2-A1) 

Màxim 4 punts 

b) Elaboració de material docent 
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 per mèrit sense ISBN. Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, 
conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Premis no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,2 punts per mèrit. 
 

Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic 
Fins a 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 
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j) Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

4.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ Màxim 4 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, cursos, 

conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

c) Assistència a congressos científics 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

f) Beques de col·laboració  
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

4.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES Màxim 2 punts 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

Fins a 0,2 punts per mèrit i any. Màxim 1 punt 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit i any. Màxim 1 punt 

c) Acreditació a Ajudant Doctor i Contractat Doctor 
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

 
5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10 punts 

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 
 

6.- MÈRIT PREFERENT 5 punts  

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari.   
 

 
Disposicions comunes: 

 
1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells d’afinitat amb els 

corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats adequats a l’objecte / perfil de la plaça convocada es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats de l’Àrea de la plaça convocada es multiplicaran per 0,7. En el cas de places sense perfil es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats afins a l’Àrea de la plaça es multiplicaran per 0,4. 
Els mèrits considerats aliens a l’Àrea de la plaça es multiplicaran per 0,2. 
 
Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració 
de l’àrea convocant. 
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En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 

2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims establerts en 
el mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins del subapartat corresponent, 
de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions 
de puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència 
professional en els barems de professorat associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de 
normalització. (Art. 20.6 del Reglament de Selecció).  
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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
 
 
 
1. FORMACIÓ I DOCÈNCIA 40 punts 

1.1 EXPEDIENT Màxim 10 punts 
a) Expedient acadèmic de grau o llicenciatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,6)  
b) Premi extraordinari de grau o llicenciatura 0,2 punts 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau o llicenciatura 0,1 punts 
d) Premi nacional de grau o llicenciatura 0,1 punts 
e) Expedient acadèmic de doctorat (incloent-hi el títol doctor) o de màster cursat per accedir al doctorat  

(Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,3)  

f) Premi extraordinari de màster 0,1 punts 
g) Premi extraordinari de doctorat 0,2 punts 
h) Premi nacional de doctorat 0,1 punts 
i) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor 0,2 punts 
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2- Màxim 5 punts 
a) Altres títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
b) Altre premi nacional de doctorat: fins a 0,2 punts en funció de l’afinitat  
c) Altra menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,1 punts, en funció de l’afinitat  
d) Altres títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi extraordinari  
e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat  
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a1  punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits Màxim 1,5 punts 
h) Altres títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts  
1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 20 punts 
a) Docència en títols oficials (fins a 0,02 punts/hora, amb un màxim de 240 h/ acadèmic) 

- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  
- Col·laboració docent realitzada durant contactes formatius o altres contractes d’investigació: es valorarà 
com a màxim la docència autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca. 

 

b) Docència en títols propis (fins a 0,007 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, cursos 
de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes d’estudis per a estrangers, etc. (fins 
a 0,003 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,2 punts/curs 
acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,005 punts/hora) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA Màxim 5 punts 
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no universitaris (fins a 

0,3 punts/curs acadèmic).  

b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any de participació)  
c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,001 punts/hora)  

 

2.- INVESTIGACIÓ 45 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Màxim 15 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 punts/any en funció 

de l’afinitat)  

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 punts/any en funció de 
l’afinitat  

c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any)  
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2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 30 punts 
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 

Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del nivell de la 
revista en els índexs de qualitat. 

 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del 
prestigi de l’editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així 
com del prestigi de l’editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,75 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica 
de l’aportació i del congrés. 
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit en funció de 
l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial. 

 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 1,25 punts per any. 

Màxim 5 punts 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 0,5 punts per any. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes I+D 
Fins a 0,75 punts per mèrit. Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,25 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del congrés. Màxim 5 punts 

g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de permanència 
transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es mantinga un vincle 
laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps computable: màxim 24 mesos.  
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o 
internacional, s’aplicaran les següents puntuacions: 
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts 
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts 
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts 
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts 
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts 
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts. 

Màxim 5 punts 

h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punts per mèrit.  

i) Direcció de tesis doctorals defensades 
Fins a 1 punt per mèrit. Màxim 4 punts 

j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 2 punts per mèrit. Màxim 2 punts 

 
 

3.- ALTRES MÈRITS 5 punts 

3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA Màxim 2 punts 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 

Fins a 1 punt per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell més alt: (Fins a 1: 
C2-C1 / Fins a 0,5: B2-B1 / Fins a 0,3: A2-A1) 

Màxim 2 punts 

b) Elaboració de material docent 
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 punts per mèrit sense ISBN. Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, 
conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària Màxim 0,5 punts 
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Fins a 0,02 punts per mèrit. 
f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 

Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Premis no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic 
Fins a 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

j) Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ Màxim 2 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, cursos, 

conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

c) Assistència a congressos científics 
Fins a 0,02 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

f) Beques de col·laboració  
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES Màxim 1 punt 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

Fins a 0,2 punts per mèrit i any. Màxim 1 punt 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit i any. Màxim 0,5 punts 

c) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

 

4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10 punts  

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 – Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 – Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 

 

5.- MÈRIT PREFERENT 5 punts  

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari.   
 

 
Disposicions comunes: 
 

1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells d’afinitat amb els 
corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats adequats a l’objecte / perfil de la plaça convocada es multiplicaran per 1. 
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Els mèrits considerats de l’àrea de la plaça convocada es multiplicaran per 0,7. En el cas de places sense perfil es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats afins a l’àrea de la plaça es multiplicaran per 0,4. 
Els mèrits considerats aliens a l’àrea de la plaça es multiplicaran per 0,2. 

Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració 
que l’àrea convocant. 

En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 

2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims establerts en el 
mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins del subapartat corresponent, de 
manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de 
puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en 
els barems de professorat associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6 
del Reglament de Selecció). 
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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR AMB CARÀCTER INTERÍ 
 
 
 
1. FORMACIÓ I DOCÈNCIA 40 punts 

1.1 EXPEDIENT Màxim 10 punts 
a) Expedient acadèmic de grau o llicenciatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,6)  
b) Premi extraordinari de grau o llicenciatura 0,2 punts 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau o llicenciatura 0,1 punts 
d) Premi nacional de grau o llicenciatura 0,1 punts 
e) Expedient acadèmic de doctorat (incloent-hi el títol doctor) o de màster cursat per accedir al doctorat  

(Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,3)  

f) Premi extraordinari de màster 0,1 punts 
g) Premi extraordinari de doctorat 0,2 punts 
h) Premi nacional de doctorat 0,1 punts 
i) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor 0,2 punts 
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2- Màxim 5 punts 
a) Altres títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
b) Altre premi nacional de doctorat: fins a 0,2 punts en funció de l’afinitat  
c) Altra menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,1 punts, en funció de l’afinitat  
d) Altres títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi extraordinari  
e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat  
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a1  punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari  
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits Màxim 1,5 punts 
h) Altres títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts  
1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 20 punts 
a) Docència en títols oficials (fins a 0,02 punts/hora, amb un màxim de 240 h/ acadèmic) 

- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  
- Col·laboració docent realitzada durant contactes formatius o altres contractes d’investigació: es valorarà 
com a màxim la docència autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca. 

 

b) Docència en títols propis (fins a 0,007 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.  

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, cursos 
de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes d’estudis per a estrangers, etc. (fins 
a 0,003 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,2 punts/curs 
acadèmic) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. 

Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,005 punts/hora) 
- S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA Màxim 5 punts 
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no universitaris (fins a 

0,3 punts/curs acadèmic).  

b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any de participació)  
c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,001 punts/hora)  

 

2.- INVESTIGACIÓ 45 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Màxim 15 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 punts/any en funció 

de l’afinitat)  

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 punts/any en funció de 
l’afinitat  

c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any)  
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2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 30 punts 
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 

Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del nivell de la 
revista en els índexs de qualitat. 

 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del 
prestigi de l’editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així 
com del prestigi de l’editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,75 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica 
de l’aportació i del congrés. 
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit en funció de 
l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial. 

 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 1,25 punts per any. 

Màxim 5 punts 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 0,5 punts per any. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes I+D 
Fins a 0,75 punts per mèrit. Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,25 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del congrés. Màxim 5 punts 

g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de permanència 
transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es mantinga un vincle 
laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps computable: màxim 24 mesos.  
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o 
internacional, s’aplicaran les següents puntuacions: 
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts 
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts 
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts 
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts 
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts 
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts. 

Màxim 5 punts 

h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punts per mèrit.  

i) Direcció de tesis doctorals defensades 
Fins a 1 punt per mèrit. Màxim 4 punts 

j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 2 punts per mèrit. Màxim 2 punts 

 
 

3.- ALTRES MÈRITS 5 punts 

3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA Màxim 2 punts 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 

Fins a 1 punt per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell més alt: (Fins a 1: 
C2-C1 / Fins a 0,5: B2-B1 / Fins a 0,3: A2-A1) 

Màxim 2 punts 

b) Elaboració de material docent 
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 punts per mèrit sense ISBN. Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, 
conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària Màxim 0,5 punts 
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Fins a 0,02 punts per mèrit. 
f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 

Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Premis no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic 
Fins a 0,2 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

j) Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ Màxim 2 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, cursos, 

conferències, etc.) 
Fins a 0,1 punts per mèrit. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

c) Assistència a congressos científics 
Fins a 0,02 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

f) Beques de col·laboració  
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
Fins a 0,5 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
Fins a 0,1 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES Màxim 1 punt 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

Fins a 0,2 punts per mèrit i any. Màxim 1 punt 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
Fins a 0,1 punts per mèrit i any. Màxim 0,5 punts 

c) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
Fins a 0,05 punts per mèrit. Màxim 0,5 punts 

 

4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10 punts  

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 – Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 – Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 

 

5.- MÈRITS PREFERENTS (*) 10 punts  

5.1 Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari.  5 punts 
5.2 Haver esgotat un període de contractació de cinc anys com a professorat ajudant doctor, o un període de vuit 
anys entre les figures d’ajudant i ajudant doctor, o esgotar aqueixos períodes durant l’any o el curs acadèmic en 
què es publica la convocatòria. 
No serà necessari haver completat els indicats períodes per a la consolidació del mèrit preferent, quan les 
reglamentacions internes de les universitats, per a evitar situacions de desigualtat relacionades amb la maternitat, 
la paternitat o la incapacitat temporal, hagen previst la possible finalització anticipada d’aqueixos contractes. 

5 punts 
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Disposicions comunes: 
 

1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells d’afinitat amb els 
corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats adequats a l’objecte / perfil de la plaça convocada es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats de l’àrea de la plaça convocada es multiplicaran per 0,7. En el cas de places sense perfil es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats afins a l’àrea de la plaça es multiplicaran per 0,4. 
Els mèrits considerats aliens a l’àrea de la plaça es multiplicaran per 0,2. 

Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració 
que l’àrea convocant. 

En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 

2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims establerts en el 
mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins del subapartat corresponent, de 
manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de 
puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en 
els barems de professorat associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6 
del Reglament de Selecció). 

 
(*) ACGUV 285/2016, de 29 de novembre de 2016. Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb 
caràcter interí. 
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