Annex III
BAREM GENERAL per a la concessió dels Premis
Extraordinaris de Doctorat

a) Valoració de la tesi doctoral pels experts que formaren el seu Tribunal i grau
d’internacionalització de la tesi (fins a 10 punts).
S’hi ha de tenir en compte:
1. Els informes secrets sobre la idoneïtat per al premi extraordinari emesos pels
membres del tribunal (fins 6 punts).
En cas que la majoria de membres del Tribunal consideraren la Tesi “No
mereixedora del Premi de Doctorat”, el candidat quedarà exclòs.
2. La menció de doctorat internacional (fins 4 punts).

b) Contribucions més rellevants directament relacionades amb la tesi doctoral

realitzades en el periode que estableix el punt 5e. de les bases reguladores d’aquesta
convocatòria (fins a 80 punts).
S’hi han de valorar únicament i exclusiva un màxim de 5 contribucions escollides pel
candidat que es relacionen directament amb la tesi doctoral. La persona sol·licitant
farà una exposició raonada justificant la relació amb la tesi doctoral i donarà indicadors
de comprovació en cada cas (amb mostra explícita de la part de la tesi doctoral a què
correspon la publicació, concretant les pàgines, figures, taules, i/o paràgrafs inclosos
en la publicació).
Cada comissió avaluadora podrà modular la puntuació d’una publicació amb un
factor multiplicador atenent el nombre d’autors.
La producció científica amb un suport diferent del paper (electrònic,
audiovisual, etc.) es valorarà amb el mateixos criteris que la producció científica
equivalent amb suport en paper.
Les valoracions de cada contribució s’han de fer d’acord amb la classificació
següent:
b.1) Articles publicats:
1. Articles científics publicats en revistes que apareixen en el “Journal Citation
Reports” (Thomson Reuters) de l’any de la publicació o de l’últim disponible
(en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, també s’hi inclouran revistes
incloses a la base de dades Scopus de Elsevier B.V., així com revistes
considerades equivalents per la Comissió d’Investigació o classificacions
equivalents en cada àmbit): seran valorats d’acord amb els criteris dels
respectius barems específics.
2. Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció de difusió internacional no incloses a l’apartat anterior: fins a 6
punts/article.

3. Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de
selecció de difusió nacional: fins a 3 punts/article.
4. Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb
comitè de selecció: fins a 2 punts/article.
5. Altres articles científics publicats en altres revistes no incloses als apartats
anteriors: fins a 1 punt/article.
Si els articles estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació
consegüent per avaluar-los.
És imprescindible presentar l’ISSN i/o fotocòpia de la portada i l’índex de la
revista on s’ha publicat l’article i que aparega el autor signant.
b.2) Llibres i capítols de llibre:
1. Llibres publicats per editorials científiques de prestigi (segons el darrer llistat
aprovat per la Comissió d’Investigació i el SPI Scholarly Publisher Indicators in
Humanities and Social Sciences: fins a 20 punts per llibre complet o la part
proporcional corresponent per capítol de llibre.
2. Altres llibres de contingut científic: fins a 8 punts/llibre complet o la part
proporcional/capítol de llibre
Per a la valoració de llibres i capítols de llibres, en cas que no es presente un original,
és imprescindible l’ISBN, la fotocòpia de l’índex i la pàgina de crèdits.
Els llibres acceptats i pendents de publicació hauran d'acreditar-se amb indicació
de l'ISBN o Dipòsit Legal o còpia de la seua sol·licitud per l'editorial.
b.3) Ponències i comunicacions que han estat presentades en:
1. Congressos internacionals: fins a 2 punts/comunicació oral i 1 punt/pòster
2. Congressos nacionals: fins a 1 punt/comunicació oral i 0,5 punts/pòster
És imprescindible la fotocòpia de l’aportació, així com de la portada i de l’índex de la
publicació en actes o proceedings, el seu ISBN i la pàgina de crèdits
b.4) Patents: fins a 25 punts/patent
b.5) Altres documents: fins a 2 punts

c) Altres mèrits relacionats amb els estudis de doctorat (fins a 10 punts)
c.1) Beques FPU/FPI o homologades.
c.2) Estades a l’estranger no utilitzades o addicionals a les comptabilitzades per a
l’obtenció de la menció del doctorat internacional.
c.3) Participació acreditada en projectes d’investigació.
c.4) Premis i reconeixements científics.
c.5) Altres publicacions i congressos no inclosos a l’apartat b.

Notes:
1. Cada comissió avaluadora podrà establir una puntuació mínima per a
poder optar a premi extraordinari de doctorat; aquesta puntuació constarà
al barem específic d’àrea o será establerta en una reunió de la comissió
prèvia a la valoració dels candidats.
2. Si s’assoleix la màxima puntuació en els apartats a, b i/o c, cal normalitzarne les puntuacions.

Annex IV
Barems específics de les diferents àrees per a la concessió dels premis
extraordinaris de doctorat
Àrees 1-11: Ciències Bàsiques, Ciències de la Salut i Enginyeria
Les Comissión assessores de premis extraordinaris de les àrees 1-11: Ciències Bàsiques,
Ciències de la Salut i Enginyeria, hauràn de presentar a l’Escola de Doctorat la puntuació
mínima establida per a l’obtenció del premi extraordinari de doctorat, abans de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds de candidatures. Dita información es
publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat de València
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) i en la pàgina web de l’Escola de Doctorat
(https://www.uv.es/escola-doctorat).
Per avaluar els candidats la puntuació en els distints apartats es concreta de la següent
forma:

a)

Tesi doctoral i internacionalització (fins 10 punts):
Fins a 2 punts per cada informe secret sobre la idoneïtat per al premi extraordinari
emesos pels membres del tribunal:
- Especial rellevància: 2 punts
- Destacable: 1 punts
Si el nombre de informes que qualifiquen la tesi com a “no mereixedora del premi
extraordinari” es igual o superior a 2, el candidat quedarà exclòs
Les tesis amb menció internacional:
- Si estan redactades majoritàriament en anglès: 4 punts
- Quan l’anglès no siga la llengua principal: 2 punts

b)

Contribucions més rellevants (fins 80 punts):

El candidat o la candidata seleccionarà, al seu criteri, un màxim de 5 contribucions
com a primer autor més rellevants a què ha donat lloc el seu treball de tesi
doctoral. Cada publicació només podrà ser presentada per un candidat (excepte
primeres autories amb contribució equivalent). Les àrees 1 (Matemàtiques), 2 (Física) i
9 (Infermeria i Fisioteràpia) acceptaran contribucions en les quals el candidat o la
candidata no siga primer/a autor/a.
Les contribucions podran pertànyer a qualsevol de les següents categories:

b.1) Articles científics:
Cada article haurà d’incloure totes les dades necessàries per a localitzar-lo i identificar- lo,
a més de l’índex d’impacte (de l’any de la publicació o de l’últim disponible) i la posició
que ocupa (decil o quartil).
La Comissió Avaluadora podrà modular la puntuació de cada contribució amb un
factor multiplicatiu en funció del nombre d’autors i/o primera autoria compartida.
Cadascuna de les publicacions es valorarà de la següent manera:

b.1.1) Publicacions en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR):
Publicacions en revistes indexades al JCR en el primer decil (D1) de l’àrea
“Multidisciplinary Sciences”:
30 punts
Publicacions en revistes indexades al JCR en el primer decil (D1):
20 punts
Publicacions en revistes indexades al JCR en el primer quartil (Q1): 15 punts
Publicacions en revistes indexades al JCR en el segon quartil (Q2):
12 punts
Publicacions en revistes indexades al JCR en el tercer quartil (Q3):
9 punts
Publicacions en revistes indexades al JCR en el quart quartil (Q4):
6 punts
A la puntuació obtinguda en cada publicació se li sumarà el valor del Factor d’Impacte
(IF) de la revista en l’any de publicació (o el més recent) dividit per 2 (IF/2). Les àrees 4
(Biologia Cel·lular i Molecular), 7 (Medicina), 8 (Odontologia), 9 (Infermeria i Fisioteràpia)
i 11 (Psicologia) sumaran el valor del IF directament, sense dividir per 2.
b.1.2) Publicacions en revistes no indexades al JCR:
- Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció de difusió internacional no incloses a l’apartat anterior: fins a 6
punts/article.
- Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de selecció
de difusió nacional: fins a 3 punts/article.
- Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de
selecció: fins a 2 punts/article.
- Altres articles: fins a 1 punt/article.

b.2) Llibres:
-

Llibres publicats per editorials científiques de prestigi segons el darrer llistat
aprovat per la Comissió d’Investigació: fins a 15 punts/llibre complet o la part
proporcional/capítol de llibre.
- Altres llibres de contingut científic: fins a 8 punts/llibre complet o la part
proporcional/capítol de llibre
Per a la valoració de llibres i capítols de llibres, en cas que no s’aporte un original, és
imprescindible l’ISBN, la fotocòpia de l’índex i la pàgina de crèdits.
La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció del
nombre d’autors a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.

b.3) Ponències:

3. Congressos internacionals: fins a 2 punts/comunicació oral i 1 punt/pòster
4. Congressos nacionals: fins a 1 punt/comunicació oral i 0,5 punts/pòster

És imprescindible la fotocòpia de l’aportació, així com de la portada i de l’índex de la
publicació en actes o proceedings, i el seu ISBN.
La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció del
nombre d’autors a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.

b.4) Patents: fins a 25 punts/patent
-

Patents internacionals en explotació: 25 punts
Patents nacionals en explotació: 20 punts
Patents internacionals que no estiguen en explotació: 15 punts
Patents nacionals que no estiguin en explotació: 5 punts

La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció del
nombre d’autors a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.

b.5) Altres documents relacionats directament amb la tesi i no inclosos als apartats
anteriors: fins a 2 punts

La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció del
nombre d’autors a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1

c)

Altres mèrits relacionats amb els estudis de doctorat (fins 10 punts):

c.1) Beques FPU/FPI o homologades: 0,5 punts/any (fins 2 punts).
c.2) Estades a l’estranger no utilitzades o addicionals a les comptabilitzades per a
l’obtenció de la menció del doctorat internacional: 0,5 punts/mes (fins 2 punts).
c.3) Participació acreditada en projectes d’investigació: 0,5 punts/any (fins 2 punts).
c.4) Premis i reconeixements científics (fins 2 punts).
c.5) Congressos (no inclosos a l’apartat b), fins a 2 punts:
Internacionals: 0,4 punts/comunicació oral i 0,2 punts/pòster;
Nacionals: 0,2 punts/comunicació oral i 0,1 punts/pòster.
c.6) Altres contribucions no incloses a l’apartat b (fins a 8 punts).
Articles publicats en revistes indexades al JCR: fins a 4 punts/article;
Articles publicats en revistes no indexades al JCR: 1 punts/article.
En qualsevol cas, els candidats no veuran normalitzada la seua puntuació en aquestos
subapartats (c.1, c.2, c.3, c.4, c.5 i c.6), ni la puntuació podrà excedir el seu límit
establert.
Nota: Si s’assoleix la màxima puntuació en els apartats a, b i/o c, cal normalitzar-ne les
puntuacions

Àrea 12: Economia i Sociologia
a)

Tesi doctoral: fins a 10 punts.
•
•

b)

4 punts si es tracta de doctorat europeu/internacional.
Fins a 2 punts per cada informe secret sobre la idoneïtat per al premi
extraordinari emesos pels membres del tribunal:
o Especial rellevància: 2 punts
o Destacable: 1 punts
o Bona: 0 punt
En cas que la majoria de membres del Tribunal consideraren la Tesi “No
mereixedora del Premi de Doctorat”, el candidat quedarà exclòs.
Contribucions més rellevants relacionades amb la tesi doctoral: fins a 80 punts.

El candidat o la candidata seleccionarà, al seu criteri, les 5 contribucions més
rellevants a què ha donat lloc el seu treball de tesi doctoral.
b.1.) Articles publicats:
Cada article haurà d’incloure totes les dades necessàries per a localitzar-lo i
identificar-lo, a més de l’índex d’impacte (de l’any de la publicació o de l’últim
disponible) y el “quartil” que ocupa en l’especialitat que l’autor considere.
b.1.1) Publicacions en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR):
Articles científics publicats en revistes que apareixen en el “Journal Citation Reports”
de Thomson Reuters (JCR) o incloses a la base de dades Scopus de Elsevier B.V. amb
SCImago Journal Rank (SJR), de l’any de la publicació o de l’últim disponible: fins a 25
punts/article.

a) Articles en revistes del primer quartil del JCR: fins a 23 punts/article.
b) Articles en revistes del segon quartil del JCR: fins a 18 punts/article.
c) Articles en revistes del tercer quartil del JCR o primer quartil de SJR o revistes

considerades equivalents per la Comissió d’Investigació o classificacions
equivalents en cada àmbit: fins a 14 punts/article.
d) Articles en revistes del quart quartil del JCR o resta de quartils del SJR: fins a
10 punts/article.
Si el candidat aporta cites de la publicació en revistes en el “Journal Citation Reports”
de Thomson Reuters (JCR) o en la base de dades Scopus de Elsevier B.V. amb
SCImago Journal Rank (SJR), a la puntuació en funció de la categoria assenyalada
s’afegiràn 0,5 punts per cada cita, fins a un màxim de 4 punts. S’exclouen les auto-cites.
En qualsevol cas, la puntuació de cada contribució no podrà excedir els 25 punts.
La Comissió Avaluadora podrà modular la puntuació de cada contribució amb un factor
multiplicatiu en funció del nombre d’autors.

b.1.2) Publicacions en revistes no indexades al Journal Citation Reports (JCR):
a) Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció de difusió internacional: fins a 6 punts/article.
b) Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de
selecció de difusió nacional: fins a 3 punts/article.
c) Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de
selecció: fins a 2 punts/article.
d) Altres articles: fins a 1 punt/article.
La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció del
nombre d’autors a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.1.
b.2.) Llibres i capítols de llibre:
a) Llibres publicats per editorials científiques de prestigi (segons el darrer llistat
aprovat per la Comissió d’Investigació i el SPI Scholarly Publisher Indicators in
Humanities and Social Sciences): fins a 20 punts/llibre complet o la part
proporcional/capítol de llibre.
b) Altres llibres de contingut científic: fins a 8 punts/llibre complet o la part
proporcional/capítol de llibre
La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció del
nombre d’autors a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.1.
b.3.) Ponències i comunicacions que han estat presentades en:

a) Congressos internacionals: fins a 2 punts/comunicació oral i 1 punt/pòster
b) Congressos nacionals: fins a 1 punt/comunicació oral i 0,5 punts/pòster
b.4.) Patents: fins a 25 punts/patent
d) Patents internacionals en explotació: 25 punts
e) Patents nacionals en explotació: 20 punts
f) Patents internacionals que no estiguen en explotació: 15 punts
g) Patents nacionals que no estiguen en explotació: 10 punts
La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció del
nombre d’autors a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.1.
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts
a) Amb avaluació anònima, fins a un punt.
b) Sense avaluació anònima, fins a 0,5 punts.
c) Altres documents de treball (centre, departament, etc), fins a 0,5 punts.
La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció del
nombre d’autors a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.1.

c) Altres mèrits relacionats amb els estudis de doctorat: fins a 10 punts.

a) Beques FPU/FPI o homologades: 1 punt per beca
b) Estades a l’estranger addicionals a les utilitzades per a l’obtenció de la menció
c)
d)
e)
f)

del doctorat europeu/internacional: 1 punt per any
Participació acreditada en projectes d’investigació: fins a 1 punt per projecte
Premis i reconeixements científics: fins a 0,5 punts per premi.
Congressos no inclosos a l’apartat b: fins a 0,25 punts per comunicació/póster
Altres publicacions no incloses en l’apartat b: fins a 0,5 punts per publicació

Nota 1: Si s’assoleix la màxima puntuació en algun dels subapartats, cal normalitzarne les puntuacions.
Nota 2: Es requerirà al menys d’una puntuació del 50% de la puntuació mes alta per
tindre accés a un premi extraordinari.

Àrea 13: Dret
Per a obtindre el Premi s’haurà d’arribar a una puntuació que siga, almenys, el 50 per 100
de la del primer Premi i, en tot cas, superior a 30 punts.

a) Valoració de la tesi doctoral pels experts que formaren el seu Tribunal i
grau d’internacionalització de la tesi (fins a 10punts).
a.1.) Informes de membres del Tribunal de Tesi: fins a 6 punts.
- Punts per informe: 2; 1; 0,5; 0.
En cas que la majoria de membres del Tribunal hagen considerat la Tesi “No
mereixedora del Premi de Doctorat”, el candidat quedarà exclòs.
a.2.) Menció de doctorat internacional: fins a 3 punts.
a.3.) Altres circumstàncies especials: fins a 1 punt.

b) Contribucions més rellevants directament relacionades amb la tesi
doctoral des de la matriculació en el programa de doctorat (fins a 80 punts).
S’hi han de valorar únicament i exclusiva un màxim de 5 contribucions
escollides pel candidat que es relacionen directament amb la tesi doctoral, en les que
el doctor o doctora ha de ser el primer autor de la publicació o, en cas que no ho siga,
així ho ha de justificar l’autor principal de l’esmentada publicació amb un informe
raonat.
Per aquesta valoració s’utilitzarà l’exposició raonada que haja redactat la persona
sol·licitant, en què s’ha de justificar la relació amb la tesi doctoral i exposar indicadors
de comprovació en cada cas (com, per exemple, indicació explícita dels resultats de la
tesi a què correspon la publicació, concretant les pàgines, figures, tables, i/o paràgrafs
inclosos en la publicació).
b.1.) Articles científics

b.1.1.) Articles científics publicats en revistes incloses a la base de dades Scopus
de Elsevier B.V.) així com revistes considerades equivalents per la Comissió
d’Investigació o classificacions equivalents en cada àmbit: fins a 12
punts/article.
b.1.2) Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè
de selecció de difusió internacional no incloses a l’apartat anterior: fins a 5
punts/article.
b.1.3) Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de
selecció de difusió nacional: fins a 3 punts/article.
b.1.4) Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb
comitè de selecció: fins a 2 punts/article.
b.1.5) Altres articles: fins a 1 punt/article.
És imprescindible presentar l’ISSN i/o fotocòpia de la portada i l’índex de la
revista on s’ha publicat l’article.
b.2.) Capítols de llibres

b.2.1) Editorial d’excel.lència: fins a 10 punts.
b.2.2) Altres editorials: fins a 5 punts.

Els llibres acceptats i pendents de publicació hauran d'acreditar-se amb indicació
de l'ISBN o Dipòsit Legal o còpia de la seua sol·licitud per l'editorial.
b.3.) Llibres de contingut científic:

b.3.1) Llibres publicats per editorials científiques de prestigi (segons el darrer
llistat aprovat per la Comissió d’Investigació i el SPI Scholarly Publisher
Indicators in Humanities and Social Sciences: fins a 16 punts.
b.3.2) Altres llibres de contingut científic: fins a 10 punts.
Per a la valoració de llibres i capítols de llibres, en cas que no es presente un original,
és imprescindible l’ISBN, la fotocòpia de l’índex i la pàgina de crèdits.
Els llibres acceptats i pendents de publicació hauran d'acreditar-se amb indicació
de l'ISBN o Dipòsit Legal o còpia de la seua sol·licitud per l'editorial.
b.4) Ponències i comunicacions que han estat presentades en:
b.4.1) Congressos internacionals: fins a 2 punts/comunicació oral i 1 punt/pòster.
b.4.2) Congressos nacionals: fins a 1 punt/comunicació oral i 0,5 punts/pòster.
És imprescindible la fotocòpia de l’aportació, així com de la portada i de l’índex de la
publicació en actes o proceedings, el seu ISBN i la pàgina.
b.5.) Patents: fins a 10 punts.
b.6.) Altres documents: fins a 2 punts.
Per a tots els treballs inclosos en l’apartat b:
- Si els treballs estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació
consegüent per avaluar-los.
- Quan el treball siga en coautoria, es reduirà la puntuació per 0,8 (2-4 autors),
0,6 (5-6 autors) i 0,4 (7 o més autors).
- Si la participació és exclusiva com a director, coordinador o similar, la puntuació
es reduirà per 0’5.
- La producció científica amb un suport diferent del paper (electrònic, audiovisual,
etc.) es valorarà amb el mateixos criteris que la producció científica equivalent amb
suport en paper.

c) Altres mèrits relacionats amb els estudis de doctorat (fins a 10 punts)
-

c.1) Beques FPU/FPI o homologades: fins a 2 punts.
c.2) Estades a l’estranger no utilitzades o addicionals a les comptabilitzades per
a l’obtenció de la menció del doctorat internacional: fins a 1 punt.
c.3) Participació acreditada en projectes d’investigació: fins a 1 punt.
c.4) Premis i reconeixements científics: fins a 1 punt.
c.5) Congressos no inclosos a l’apartat b): fins a 1 punt.
c.6) Altres publicacions no incloses en l’apartat b): fins a 4 punts.

Àrea 14: Geografia i Història
Àrea 15: Filologia, Traducció i Comunicació
Àrea 16: Filosofia i Ciències de la Educació
Condicions generals prèvies
1. En cas que la majoria de membres del Tribunal consideren la tesis doctoral “No
mereixedora del premi de doctorat (o sense valoració)”, el candidat quedarà
exclòs.
2. La puntuació mínima per a poder optar a premi extraordinari de doctorat serà de
40 punts.
3. Si s’assoleix la màxima puntuació en l’apartat b, les puntuacions es normalitzaran.
Barem de mèrits i criteris d’aplicació
a) Valoració de la tesi doctoral pels experts que formaren el seu Tribunal i grau
d’internacionalització de la tesi (fins a 10 punts).
S’hi ha de tenir en compte:
1. els informes secrets sobre la idoneïtat per al premi extraordinari emesos pels
membres del tribunal, (fin 6 punts). Es puntuaran d’acord amb la següent escala:
Especial rellevància: .............................................. 2 punts
Destacable: ............................................................. 1,5 punts
Bona: ....................................................................... 1 punt
No mereixedora (o sense valoració): ...................... 0 punt
2. La menció de doctorat internacional (4 punts).
b) Contribucions més rellevants DIRECTAMENT relacionades amb la tesi doctoral
des de la matriculació en el programa de doctorat (fins a 80 punts).
S’hi han de valorar únicament i exclusiva un màxim de 5 contribucions relacionades
DIRECTAMENT amb la tesi doctoral. La persona sol·licitant farà una exposició raonada
justificant la relació amb la tesi doctoral i donarà indicadors de comprovació en cada cas
(amb mostra explícita de la part de la tesi doctoral a què correspon la publicació,
concretant les pàgines, figures, taules y/o paràgrafs inclosos en la publicació).
Si el treball és signat per diversos autors, la puntuació final de la publicació resultarà de
multiplicar la puntuació atorgada pel coeficient corresponent segons el nombre
d’autors, d’acord amb la següent taula:

n signants
2
3
4
5
6 o més

coeficient
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

La producció científica amb un suport diferent del paper (electrònic, audiovisual, etc.)
es valorarà amb els mateixos criteris que la producció científica equivalent amb suport
en paper.
Les valoracions de cada publicació es faran d’acord amb la classificació següent:
b.1.) Articles publicats:
1) Articles científics publicats en revistes que apareixen en el Citation Index de
l’any de la publicació o de l’últim disponible; en el cas de les Ciències Socials i
Humanitats: Arts and Humanities Citation Index A&HCI, Social Sciences Citation
Index SSCI; Scimago Journal and Country Rank SJR; també s’hi inclouran revistes
considerades com a equivalents segons la classificació de la la Comissió
d’Investigació de la Universitat de València, o altres classificacions
equivalents en cada àmbit, com ara LatIndex: fins a 25 punts/article.
La puntuació es farà segons els criteris següents:
a. Articles en revistes del primer decil del JCR: fins a 25 punts/article.
b. Articles en revistes del primer quartil del JCR: fins a 20 punts/article.
c. Articles en revistes del segon quartil del JCR o el primer quartil de SJR o de
la base de dades A&HCI: fins a 16 punts/article.
d. Articles en revistes del tercer quartil del JCR o segon quartil de SJR o de la
base de dades A&HCI: fins a 12 punts/article.
e. Articles en revistes del quart quartil del JCR o tercer quartil de SJR o de la
base de dades A&HCI o revistes amb +31 criteris de LatIndex: fins a 10
punts/article.
f. Articles en revistes del quart quartil de SJR o revistes entre 30 i 31 criteris
de LatIndex: fins a 8 punts/article.
2) Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció de difusió internacional no incloses a l’apartat anterior, com ara les
revistes entre 28 i 29 criteris de LatIndex: fins a 5 punts/article.
3) Articles científics publicats en revistes amb comitè de selecció de difusió
nacional, com ara les revistes entre 26 i 27 criteris de LatIndex: fins a 3
punts/article.
4) Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè
de selecció, com ara les revistes entre 20 i 25 criteris de LatIndex: fins a 2
punts/article.

5) Articles científics publicats entre altres revistes no incloses als apartats
anteriors: fins a 1 punt/article.
Si els articles estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació consegüent
per avaluar-los.
Per a la valoració dels articles és imprescindible presentar-ne còpia de l’article a
més de l’ISSN i fotocòpia de la portada i pàgina de crèdits i l’índex de la revista on
s’ha publicat l’article.
b.2) Llibres i capítols de llibre:
1) Llibres publicats per editorials científics de prestigi (segons el darrer llistat
aprovat per la Comissió d’Investigació i el SPI Scholarly Publisher Indicators in
Humanities and Social Sciencies: fins a 16 punts/llibre complet o la part
proporcional/capítol de llibre.
La puntuació es farà segons els criteris següents:
a. Editorials d’excel·lència (en SPI són les d’índex més alt que conformen el
5% del primer quartil) fins a 16 punts/llibre.
b. Editorials de prestigi (en SPI en el primer quartil excepte el 5% anterior):
fins a 12 punts/llibre.
En el cas dels capítols de llibre, si la editorial està qualificada com a
d’«excel·lència» per la Comissió d’Investigació, la puntuació màxima serà de 10
punts, equiparable a revistes del quart quartil del JCR (punt (e) anterior); si està
qualificada com a de «prestigi», la puntuació màxima serà de 8 punts, equiparable
a revistes entre 28 i 29criteris de LatIndex (punt(f) anterior).
2) Altres llibres de contingut científic: fins a 8 punts/llibre complet o la part
proporcional/capítol de llibre.
En el cas dels capítols de llibre, si la editorial no està qualificada com a de
«prestigi» per la Comissió d’Investigació, la puntuació màxima serà de 4 punts,
equiparable a revistes inferiors a 28 criteris de LatIndex (articles científics d’àmbit
nacional).
Per a la valoració de llibres i capítols de llibres, en cas que no es presente un
original, és imprescindible presentar-ne còpia de l’article a més de l’ISBN i la
fotocòpia de l’índex i la pàgina de crèdits.
Els llibres acceptats i pendents de publicació hauran d’acreditar-se amb indicació de
l’ISBN i Dipòsit Legal o còpia de la seua sol·licitud per l’editorial.
b.3) Ponències i comunicacions que han estat presentades i publicades en:
1) Congressos internacionals: fins a 2 punts/comunicació oral i 1 punt/pòster.
2) Congressos nacionals: fins a 1 punt/comunicació oral i 0,5 punts/pòster.

És imprescindible la fotocòpia de l’aportació, així com de la portada i de la pàgina de
crèdits i de l’índex de la publicació en actes o proceedings i el seu ISBN.
b.4) Patents: fins a 25 punts/patent
b.5) Altres documents: fins a 2 punts
c) Altres mèrits relacionats amb els estudis de doctorat (fins a 10 punts)
c.1) Beques FPU/FPI o homologades: 0,5 punts/any; fins a 2 punts.
c.2) Estades a l’estranger no utilitzades o addicionals a les comptabilitzades per a
l’obtenció de la menció del doctorat internacional i en el període indicat en la base
5 de la present convocatòria: 0,5 punts/mes; fins a 2 punts.
c.3) Participació acreditada en projectes d’investigació de caràcter competitiu: 0,5
punts/any: fins a 2 punts.
c.4) Premis i reconeixements científics: fins a 2 punts.
c.5) Altres publicacions i congressos no inclosos a l’apartat b (màxim 4 aportacions):
fins a 2 punts.

Àrea 17: Magisteri
Condicions generals prèvies
1. En cas que la majoria de membres del Tribunal consideren la tesi doctoral
“No mereixedora del premi de doctorat (o sense valoració)”, el candidat
quedarà exclòs.
2. Per a poder obtenir el premi extraordinari serà condició necessària (encara
no suficient) obtenir com a mínim 30 punts a l’apartat b del barem
(publicacions directament relacionades amb la tesi).
3. Si s’assoleix la màxima puntuació en algun dels apartats les puntuacions
dels candidats es normalitzaran en aquest apartat.
a) Valoració de la tesi doctoral pels experts que formaren el seu Tribunal i grau
d’internacionalització de la tesi (fins a 10 punts).
S’hi ha de tenir en compte:
1. Els informes secrets sobre la idoneïtat per al premi extraordinari emesos pels
membres del tribunal. Es puntuaran d’acord amb la següent escala sumant la
qualificació de cada membre del tribunal (màx. 6 punts total):
- Especial rellevància: 2 punts
- Destacable: 1,5 punts
- Bona: 1 punt
- No mereixedora (o sense valoració): 0 punts
2. La menció de doctorat internacional: 4 punts
b) Contribucions més rellevants directament relacionades amb la tesi doctoral des de la
data de matriculació en el programa de doctorat en què ha obtingut el grau de Doctor
(fins a 80 punts).
S’hi han de valorar únicament i exclusiva un màxim de 5 contribucions que es relacionen
DIRECTAMENT amb la tesi doctoral. La persona sol·licitant farà una exposició raonada
justificant la relació de cada publicació amb la tesi doctoral i donarà indicadors de
comprovació en cada cas (amb mostra explícita de la part de la tesi doctoral a què
correspon la publicació, concretant les pàgines, figures, taules, i/o paràgrafs inclosos en la
publicació).
La comissió avaluadora modularà la puntuació d’una contribució amb un factor
multiplicador atenent el nombre d’autors:
 D’1 a 4 autors: factor 1.
 De 5 a 7 autors: factor 0’75.
 Més de 7 autors: factor 0’5.

La producció científica amb un suport diferent del paper (electrònic, audiovisual, etc.) es
valorarà amb els mateixos criteris que la producció científica equivalent amb suport en
paper.
Les valoracions de cada publicació es faran d’acord amb la classificació següent:
b.1.) Articles publicats:
1) Articles científics publicats en revistes que apareixen l’any de la publicació
o l’últim any disponible en el Citation Index (JCR), Scimago Journal and
Country Rank (SJR), o Scopus. També s’hi inclouran revistes que apareixen
en base de dades considerades com a equivalents segons la classificació de
la Comissió d’Investigació de la Universitat de València.
La puntuació es farà segons els criteris següents si és necessari:
a. Articles en revistes en JCR Q1 > JCR Q2 y SJR-Scopus Q1: fins a 25
punts/article.
b. Articles en revistes en JCR Q3 y SJR-Scopus Q2 > JCR Q4 y SJR-Scopus Q3:
fins a 20 punts/article.
c. Articles en revistes en SJR-Scopus Q4: fins a 15 punts/article
d. Articles en revistes en LatIndex amb 31 o més criteris satisfets o revistes
amb el segell de qualitat de FECYT: fins a l2 punts/article.
e. Articles en revistes en LatIndex amb 28-30 criteris satisfets: fins a 6
punts/article.
2) Articles científics publicats en revistes amb comitè editorial de composició
internacional, no incloses a l’apartat anterior: fins a 5 punts/article.
3) Articles científics publicats en revistes amb comitè editorial de composició
nacional, no incloses als apartats anteriors: fins a 3 punts/article.
4) Articles científics en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè
editorial: fins a 2 punts/article.
5) Articles científics publicats en altres revistes no incloses als apartats
anteriors: fins a 1 punt/article.
Si els articles estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació consegüent per
avaluar-los.
b.2.) Llibres o capítols de llibre:
1) Llibres publicats per editorials científiques de prestigi (SPI Scholary
Publisher Indicators in Humanities and Social Sciencces o incloses al darrer
llistat aprovat per la Comissió d’Investigació): fins a 20 punts/llibre complet
o la part proporcional/capítol de llibre. En tot cas, quan el capítol es trobe
a un llibre d’una editorial situada a la meitat superior de SPI, la puntuació
mínima serà de 4 punts.

2) Altres llibres de contingut científic: fins a 8 punts/llibre complet o la part
proporcional/capítol de llibre.
Per a la valoració de llibres i capítols de llibres és imprescindible presentar la contribució
completa, l’ISBN i/o fotocòpia de la portada, pàgina de crèdits i l’índex del llibre així com
document que acredite haver superat la avaluació d'un comitè científic.
Els llibres acceptats i pendents de publicació hauran d’acreditar-se amb indicació de
l’ISBN o Dipòsit Legal o còpia de la seua sol·licitud per l’editorial.
b.3.) Ponències i comunicacions que han estat presentades i publicades en actes de:
1) Congressos internacionals: fins a 2 punts/comunicació oral i 1 punt/pòster
2) Congressos nacionals: fins a 1 punt/comunicació oral i 0,5 punts/pòster
És imprescindible presentar la fotocòpia de l’aportació completa, amb la portada, la
pàgina de crèdits, l’índex i l’ISBN/ISSN de les actes o proceedings on s’ha publicat la
contribució. Un congrés es considerarà internacional quan el seu comitè científic integre
un mínim d’un terç de membres de nacionalitat diferent a la del país organitzador.
b.4.) Patents: fins a 25 punts/patent (sols es tindran en conte aquells mèrits que tingan
relació amb l'àmbit de la formació del professorat i a l'ensenyament aprenentatge d'un
contingut o matèria)
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts.
c) Altres mèrits relacionats amb els estudis de doctorat (fins a 10 punts)
c.1) Beques FPU/FPI (o homologades) o beques post-doctorals de nivell
equivalent: fins a 0,75 punts per any que ha gaudit de la beca (o la part proporcional
als dies que gaudeixe) i fins a un total de 3 punts.
c.2) Estades a l’estranger addicionals a les utilitzades per a l’obtenció de la menció
del doctorat internacional, de duració mínima d’1 mes sense interrupció: fins a 1
punt per any d’estada (o la part proporcional als dies d’estada) i fins a un total d’3
punt.
c.3) Participació acreditada en projectes d’investigació, amb un mínim d’1 any de
participació per projecte: fins a 0’75 punts per any (o la part proporcional als dies
de participació): fins a un total de 2 punts.
c.4) Premis i reconeixement científics: fins a 0,5 punts per premi, fins a un total
d’1 punt.
c.5)Altres publicacions no incloses en l’apartat b): fins a 0,5 punts per publicació
(valorada aplicant els criteris de l’apartat b), fins un total d’1 punt.

