
 

ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A 
L’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA D’ 

AJUDES PER A DESENVOLUPAMENT DE LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 
ESTRATÈGIQUES, MITJANÇANT LA FIGURA D’INVESTIGADOR DISTINGIT, EN EL 

MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” DEL VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA  

 
Comissió Avaluadora de per a la contractació de Personal Investigador Distingit  

Presidència: Vicerector d’investigació o persona en qui delegue  

Vocal (1) Director/a del departament i suplent. Si el investigador a contractar ha de estar  adscrit a 
un institut/ERI, el President haurà de ser el director/a de l’institut/ERI; en aquest cas, el President 
suplent també haurà de ser PDI adscrit a l’institut/ERI.  

Vocal (2): el representant de l’àrea corresponent en la Comissió d’Investigació i el seu suplent. Aquest 
vocal actuarà com a secretari/a de la Comissió Avaluadora.  

Vocal (3): un investigador/a de l’àrea acadèmica corresponent, designat per la Comissió 
d’Investigació, i el seu suplent.  

Vocal (4): un investigador de prestigi relacionat amb el objecte de la línea investigadora del 
investigador distingit extern a la Universitat de València, designat per la Comissió d’Investigació, i el 
seu suplent.   
  
  
  
Barem per a la contractació de Personal Investigador Distingit 

a) Producció Científica (fins a 30 punts): la direcció de tesis, publicació d’articles científics, llibres 
capítols de llibre i monografies i presentació de treballs en reunions científiques es valorarà d’acord 
amb el Barem per a la valoració de la Memòria Anual d’Investigació vigent en el moment de la 
publicació de la convocatòria.  

b) Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a 30 punts): el candidat 
haurà de presentar un projecte de treball  que serà avaluat entre els mèrits preferents. A més a més, 
el tribunal podrà acordar la realització d’una entrevista amb l’objecte de concretar millor la valoració 
dels mèrits preferents.  

c) Participació en projectes d’investigació competitius (fins a 15 punts):  

c.1- s’assignaran 3 punts per cada any com a director i 1 punt per cada any de participació acreditada 
com a membre de l’equip a temps complet en projectes d’investigació de convocatòries competitives 
del Pla Nacional d’I+D o Programes Autonòmics.  

c.2- per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip en projectes d’investigació del 
Programa Marc Europeus, s’assignaran 5 punts. 

 



 

d) Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts):  

d.1- s’assignaran 3 punts per cada any com a director i 1 punt per cada any de participació 
acreditada com a membre de l’equip a temps complet en contractes i convenis per a realitzar 
projectes d’investigació. Queden excloses d’aquest barem les prestacions de serveis, assessories i 
activitats formatives. 

d.2- per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d’utilitat o altres tipus de propietat 
industrial o intel·lectual, s’assignaran 5 punts  

 

e) Estades postdoctorals en altres universitat i centres d’investigació diferents del centre 
d’obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):  

e.1- per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres d’investigació, finançada per 
convocatòries competitives del Programa Marc Europeu, Pla Nacional d’I+D o Programes Autonòmics, 
s’assignaran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.  

e.2- per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres d’investigació, sense finançament 
competitiu, s’assignaran 2 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies 
consecutius.  


