
PREGUNTES FREQÜENTS - BAREM PRIORITZACIÓ 

1. ¿Fins a quina data es conten els mèrits?

La data límit d’obtenció dels mèrits es l’últim dia de presentació de la sol·licitud

2. En relació als mèrits acadèmics, ¿quins títols es valoren?

Aquells títols oficials de nivell universitari, no valorats en el càlcul de la nota mitjana
ponderada.

3. ¿Com puc acreditar les publicacions científiques?

Es poden acreditar d’una de les següents formes:

- Adjuntant la primera i última fulla de la publicació, on conste el títol, autors, nom de
la revista, nombre de pàgines i el ISSN. 

- Indicant en el CV: ISSN, títol publicació, revista i enllaç a la publicació 

- Amb el numero DOI, a més a més de l’ISSN. 

- Certificat de la direcció de la revista. 

4. Les publicacions en premsa puntuen?

No. Únicament aquelles ja publicades.

5. Com puc saber si una revista d’humanitats es considerada per la Comissió
d’Investigació com a equivalent a l’Index Citation o Scopus?

En la web del Servei d’Investigació, hi ha un llistat de revistes científiques que la Comissió
d’Investigació de la UV considera equivalents als índexs esmentats.

Enllaç al llistat de revistes científiques

6. Com puc acreditar la participació en congressos o altres reunions científiques?

Es pot acreditar d’una de les següents formes:

- Certificat emès pel comitè organitzador a nom de la persona que vol acreditar el
mèrit, on conste el títol de la comunicació, ponència o pòster. 

- Llibre de resum de comunicació, ponència o pòster: Portada del llibre, full on apareix 
la comunicació/ponència o pòster. 

http://www.uv.es/serinves/docs/ln5_memoria_revistes2016.pdf


7. Les publicacions en llibres puntuen?

No. Únicament en revistes científiques conforme estableix el punt 19.2.3 de l’annex 3

8. ¿He d’acreditar tots el mèrits?

Els mèrits s’han de relacionar en el CV. Únicament s’han d’acreditar adequadament els
mèrits valorables indicats en l’annex 3.

9. Si el meu director de tesis/ajuda participa en projectes d’investigació adscrits a altres
centres d’investigació, ¿computen dins de la participació ininterrompuda durant els
darrers nou anys que s’indica en el punt 19.4.3 de l’annex 3?

Sí, si la participació està degudament acreditada




