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Màxim 65 punts Autobaremació 1

Máxim 55 punts

5 punts

5 punts

Total apartat 1

Màxim 5 punts Autobaremació 2

1 punt

Máxim 1 punt

Máxim 1 punt

Máxim 2 punts

Total apartat 2

Máxim 5 punts Autobaremació 3

Total apartat 3

Máxim 5 punts Autobaremació 4

Total apartat 4

Máxim 15 punts Autobaremació 5

Total apartat 5

Máxim 5 punts Autobaremació 6

Total apartat 6

Valencia,  ______ de _______________________ de 20___________

1.- Qualificació de l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau amb nivell III del MECES o grau amb màster:

DNI:  

email: 

Telf: 

d) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals, llibres/capítols llibre amb ISBN Internacionals
fins a 0,2 punts per publicació/capítol/llibre.

a) Títol de Doctor

a) Expedient acadèmic del grau, llicenciatura (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 5,5)

b) Altra titulació universitària oficial

b) Participació en projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals, fins a 0,2 punts any

c) Màster Universitari

2.- Experiència investigadora: participació en projectes d'investigació, presentacions a congressos i reunions científiques, 
publicacions:

c) Aportacions a Congresos nacionals/internacionals
Ponències en congressos: fins a 0,02 per ponència.

Tot açò amb justificació documental sobre els mèrits al·legats en el currículum.

En cas que la Comissió Acadèmica del doctorat ho considere convenient, es realitzarà una entrevista personal al/a a el candidat/a prèvia a la seua 
admissió.

Puntuació total    

3.- Estades en laboratoris i/o departaments nacionals  internacionals:

Estades oficials en altres Universitat o centres d'investigació. 
Durada mínima de l'estada: un mes consecutiu. 1 punt per any.

4.- Obtenció d'ajudes i beques predoctorals;

Fins a 1 punt per any

5.- Experiència professional, en àrees afins a les ciències i ciències de la salut:

M.I.R., 2 punts/any

Per cada any d'activitat médica professional 1 punt/any

Per cada any d'activitat professional afin 0,5 punts/any

6.- Idiomes: domini d'altres idiomes a part del espanyol:

Nivell C2: 5 punts
Nivell C1: 3,5 punts
Nivell B2: 2,5 punts
Nivell B1: 1 punt
Nivell A2: 0,5 punts
Nivell A1: 0,25 punts
Per a cada idioma només es valorarà el nivel més alt de cada concursant

Doctorat. Avda. Blasco Ibáñez, 15 E-46010-Valencia
Programa de Doctorat en Medicina

FULL D'AUTOBAREMACIÓ

PER A L'ADMISSIÓ PROGRAMA DE DOCTORAT EN MEDICINA

Nom:  

Cognoms: 

Signatura:
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