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RESOLUCIÓ DE 13 DE DESEMBRE DE 2021, DE LA RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 
PER AL CURS ACADÈMIC 2021/2022 
 
El premi extraordinari de doctorat és el reconeixement que concedeix la Universitat 
de València per a distingir els autors i les autores de les tesis doctorals que per la seua 
qualitat, impacte i projecció en els seu respectiu àmbit de coneixement es 
consideren d’una qualitat remarcable. 
 
En aquest sentit, el Reglament d’estudis de doctorat de la Universitat de València, aprovat 
mitjançant l’Acord 206/2017, de 26 de juliol, del Consell de Govern de la Universitat de 
València, preveu l’existència d’aquest premi extraordinari de doctorat. 
 
Al seu torn, el Consell de Govern de la Universitat de València, mitjançant l’Acord 
240/2021, de 5 d’octubre, va aprovar el reglament de premis extraordinaris de doctorat, 
que regula el procediment per a proposar i concedir anualment aquests 
reconeixements. 
 
En virtut de l’anterior i informada aquesta convocatòria per la Junta Permanent 
de l’Escola de Doctorat, la Rectora de la Universitat de València, de conformitat amb el 
que estableix l’article 1 del reglament de premis extraordinaris de doctorat esmentat, 

RESOL 
 
Primer.- Convocar els premis extraordinaris de doctorat de la Universitat de València per 
al curs 2021/22 
 
Segon.- Aprovar les bases, el nombre de premis per a cada àrea i els barems generals 
i específics que figuren en els annexos a aquesta convocatòria. 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els 
articles 8, 14 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa-Administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà 
ser recorregut potestativament en reposició, o bé podrà plantejar-se directament 
recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen 
a continuació: 
 
• El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del rectorat en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà a la publicació de la present resolució. 
 
• El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant dels Jutjats del 
Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la publicació de la present resolució. 
 
 
La Rectora, 
Mª Vicenta Mestre Escrivà  
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Annex I 
 

Bases reguladores de la convocatòria de premis extraordinaris de tesis doctorals 
per al curs acadèmic 2021/2022 
 

1. Podran sol·licitar els esmentats premis els doctors i les doctores per la Universitat de 
València que hagen obtingut la màxima qualificació en la defensa de la tesi entre l’1 
d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021 (ambdós inclosos). 
 
Cada persona podrá optar al premi extraordinari de doctorat per una sola vegada. 
 
2. El nombre de premis extraordinaris convocats per àrea per al curs 2021/2022 figura 
en l’annex II. 
 
3. Les persones interessades han de presentar la seua sol·licitud en el termini dels 30 
dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria. 
 
La sol·licitud s'emplenarà en el formulari accessible a través de la seu electronica de la 
Universitat de València seu.uv.es, en el tràmit anomenat “Premis Extraordinaris de 
Doctorat 2021/2022”.  

 

Per a accedir a la sol·licitud telemàtica, caldrà identificar-se amb qualsevol dels 
sistemes de signatura acceptats en la seu electrònica de la UV (en el cas d’accedir 
amb el correu electrònic de la Universitat, haurà de fer servir el de “alumni.uv.es”) i 
s’haurà de completar el procés electrònic de registre de la sol·licitud acompanyant 
la documentació preceptiva en format electrònic. 

 
Conclòs el procés de registre electrònic, es podrà obtindre una còpia de l’imprès oficial 
que inclourà la identificació de la sol·licitud i un resum digital que garanteix la seua 
integritat.  

 
De conformitat amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si s'advertiren 
defectes formals o l'omissió en la sol·licitud o en la informació que ha d'acompanyar- 
la, es comunicarà al sol·licitant, qui disposarà de 10 dies hàbils per fer l'esmena, fent- 
se constar que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició arxivant-se 
aquesta, prèvia resolució a aquest efecte, d'acord amb l'article 21 de la mencionada Llei. 
L'escrit de requeriment serà enviat per mitjans telemàtics, dirigit al firmant de la 
sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 41 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Tots els procediments de comunicació sobre l'estat de la tramitació de la sol·licitud 
seran realitzats mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València. 
 
 

http://www.entreu.uv.es/
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4. La valoració de les sol·licituds es realitzarà conforme al barem i als criteris inclosos als 
annexos III i IV. 
 
5. Només es valoraran els mèrits que les persones sol·licitants hagen al·legat i acreditat 
en la sol·licitud i s’hagen assolit entre l’1 d’octubre del curs en què el candidat es va 
matricular en el programa de doctorat en què ha obtingut el grau de Doctor, fins a la 
data de la convocatoria. En tot cas, els mèrits que es consideraran en el procés 
d’avaluació serán els obtinguts fins als dos cursos següents a la lectura de la tesis 
doctoral. 
 
6.En l’avaluació dels candidats i les candidates es tindran en compte: 
 

a) Els informes emesos pels members del tribunal avaluador de la tesi 
doctoral i, si escau, la menció internacional. 

b) Les publicacions o contribucions més rellevants en les quals 
apareguen els resultats de la tesi doctoral. 

c) Altres mèrits relacionats directament amb els estudis de doctorat. 
 
7. La Comissió assessora de premis extraordinaris de doctorat podrà requerir 
documentació complementària acreditativa dels mèrits al·legats. En aquest cas, es 
concedirà un termini de deu dies hàbils per a aportar aquesta documentació. El 
requeriment de subsanació s'efectuarà mitjançant comunicació en la forma prevista en 
la base tercera. 
 
8. Per a garantir l’excel·lència dels Doctorats premiats la Comissió assessora de premis 
extraordinaris de doctorat podrà establir una puntuació mínima per a l’obtenció del 
premi extraordinari de doctorat, la qual haurà d’estar consignada en els barems 
específics, no podent ser establida a posteriori.  D’aquesta manera, es podrà proposar la 
concessió d’un nombre de premis de doctorat inferior als convocats a la seua àrea. 
 
 
9. La Junta Permanent de l’Escola de Doctorat podrà, sense augmentar el nombre de 
premis total, assignar premis extraordinaris no atorgats en altres àrees, per tal 
d’homogeneïtzar i vetllar per l’excel·lència dels doctorands premiats. 
 
10. La Junta Permanent de l’Escola de Doctorat farà pública 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), amb efectes de notificació, la 
proposta de concessió dels premis de doctorat. Contra aquesta proposta cap interposar 
una reclamació, en el termini de 10 dies hàbils des d'aquesta publicació, que serà resolta 
per aquesta Junta. 
 
11. Els premis seran atorgats per acord del Consell de Govern de conformitat amb la 
proposta remesa per la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat. Contra aquest acord 
es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptat des 
de l’endemà a la seua publicació, o bé interposar, directament, el recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos, també comptat des de l’endemà a la seua 
publicació, davant els òrgans de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://www.uv.es/escola-doctorat
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12. Les dades personals subministrades pels interessats podran quedar incorporades a 
un fitxer automatitzat que constitueix la Base de dades de Gestió d'Estudiants, d'acord 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, d3 27 d’abril de 
2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i 
garantía dels drets digitals. El fitxer quedarà sota la responsabilitat de la Secretaria 
General de la Universitat. 
 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
11.1.- Dades del Responsable 
Universitat de València Estudi General 
CIF: Q4618001D Av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València lopd@uv.es 
11.2.- Finalitats i base jurídica del tractament  
En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les 
dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes 
d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de 
gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en la convocatòria dels premis de 
conformitat amb allò establert en Reglament d’estudis de doctorat de la Universitat de 
València, aprovat mitjançant l’Acord 206/2017, de 26 de juliol, del Consell de Govern 
de la Universitat de València, que preveu l’existència d’aquest premi extraordinari de 
doctorat, així com l’Acord de Consell de Govern  de la Universitat de València 252/2008, 
modificat pel Acord 265/2012, pel qual s’aprova el reglament de premis extraordinaris 
de doctorat i regula el procediment per a proposar i concedir anualment aquests 
reconeixements.  
11.3.- Procedència de les dades  
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.  
11.4.- Destinataris de les dades personals  
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en la 
convocatòria, s'informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els 
següents supòsits i per a les finalitats següents:  
- Publicació de la resolució de concessió en el Tauler Oficial de la Universitat de València. 
- Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines 
web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València. 
11.5.- Termini de conservació de les dades  
Les dades es conservaran indefinidament en aplicació de la llei 3/2005, d’Arxius.  
11.6.- Drets  
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del 
tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la 
limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la 
portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets 
d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, des 
d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de 
còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la  sol·licitud, 
dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València.  
11.7.- Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  
La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a 

mailto:lopd@uv.es
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la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, 
suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar 
una reclamació davant l'autoritat de control competent.  
11.8.- Polítiques de privadesa de la Universitat de València  
Poden consultar-se nostres polítiques de privadesa  http://links.uv.es/qBf2qd6  
La publicació de les resolucions que afecten a aquest procediment es realitzaran al 
Tauler Oficial d'anuncis de la Universitat. A efectes informatius es donarà difusió de la 
resolución al Tauler d’anuncis de l’Escola de Doctorat. Les notificacions als interessats 
s'efectuaran a través del correu electrònic consignat en la seua sol·licitud o per 
qualsevol altre mitjà vàlid en dret. 
 
 

http://links.uv.es/qBf2qd6
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Annex II 

 
 

Nombre de premis convocats per àrees 
 

El nombre de premis convocats són 48 i es reparteixen de la manera següent: 
 
 
 

ÀREES PREMIS 
01 Matemàtiques  1 
02 Física 3 
03 Química 2 
04 Bioquímica, Biologia Cel·lular i Molecular 2 
05 Ciències de la Natura  1 
06 Farmàcia 2 
07 Medicina 13 
08 Odontologia 1 
09 Infermeria i Fisioteràpia  1 
10 Enginyeria  1 
11 Psicologia, Logopèdia i Activitat Física i Esport 5 
12 Economia  2 
13 Dret, C. Polítiques i Criminologia 3 
14 Geografia i Història 3 
15 Filologia, Traducció i Comunicació 3 
16 Filosofia i Ciències de l’Educació 3 
17 Magisteri  1 
18 Ciències Socials 1 

TOTAL PREMIS 48 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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. Si s’assoleix la màxima puntuació en els apartats a, b i/o c, cal normalitzar-

ne les puntuacions. 
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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 

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 1: Si s’assoleix la màxima puntuació en els apartats a, b i/o c, cal normalitzar-ne les 
puntuacions. 
 
Nota 2: Es requerirá al menys d’una puntuació del 50% de la puntuació més alta per tindre 
accés a un premi extraordinari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Àrea 12: Economia 

Àrea 13: Dret 
Àrea 17: Magisteri 

Àrea 18 Ciències Socials 

 
a) Tesi doctoral: fins a 10 punts. 

 
• 4 punts si es tracta de doctorat amb menció internacional o en el marc d’una co-

tutela. 
• Fins a 2 punts per cada informe secret sobre la idoneïtat per al premi extraordinari 

emesos per les persones membres del tribunal: 
o Especial rellevància: 2 punts 
o Destacable: 1 punt 
o Bona: 0 punts 
En cas que dos membres del Tribunal de la defensa consideraren la Tesi “No 
mereixedora del Premi de Doctorat”, el candidat quedarà exclòs. 

 
b) Publicacions 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. 
Si els treballs estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació corresponent 

per poder avaluar-los. 
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.  

 
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 o autora 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” (JCR) de la Web of Science (WOS) de Clarivate Analytics. També les 
incloses en qualsevol àrea del Scimago Journal Rank (SJR) per a les revistes 
Scopus (Elsevier). Se considerarà el quartil de l’any de publicació o de l’últim any 
disponible: fins a 25 punts/article. 

 
a) Articles en revistes del primer quartil del JCR: fins a 20 punts/article 
b) Articles en revistes del segon quartil del JCR o primer quartil de SJR: fins a 

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

16 punts/article 
d) Articles en revistes del quart quartil del JCR o resta de quartils del SJR o 

que hagen obtingut el segell de qualitat de la FECYT: fins a 12 punts/article. 
e) Articles publicats en Emerging Sources Citation Index (ESCI) de WOS, o 

revistes que apareguen en el “catàleg”  Latindex  (Catálogo v2.0 (2018-)) i 
que complisquen més de 31 ítems de qualitat, o en Dialnet Q1 i Q2: fins a 10 
punts/article. 



 

 

f) Articles publicats en revistes que apareguen en el “catàleg”  Latindex  
(Catálogo v2.0 (2018-)) i que complisquen 31 ítems de qualitat, o en Dialnet 
Q3 i Q4: fins a 8 punts/article. 

 
Si el candidat o la candidata aporta cites de la publicació en revistes en el “Journal 

Citation Reports” (JCR) d e  l a  W e b  o f  S c i e n c e  ( W O S )  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 5 punts. S’exclouen les auto-cites. En qualsevol cas, la puntuació de cada 
contribució no podrà excedir els 25 punts. 

 
La Comissió Avaluadora  modularà la puntuació de cada contribució amb un factor  

multiplicatiu en funció del nombre d’autors/es. 
 
 

N Signants Coeficient 
3 1 
4-6 0,75 
7 o més 0,5 

 
 
    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/es a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.1. 
 
 
b.2.) Llibres i capítols de llibre: 
 
    b.2.1) Llibres 

a) Llibres publicats per editorials d’excel·lència (són aquelles editorials que 
figuren en el primer 5% del llistat més actualitzat de cada àrea del Scholarly 
Publisher Indicators (SPI)): fins a 20 punts/llibre. 

b) Llibres publicats per editorials científiques de prestigi (són aquelles 
editorials que figuren en el primer 25% del llistat més actualitzat de cada 
àrea del Scholarly Publisher Indicators (SPI)): fins a 15 punts/llibre. 

c) Altres llibres de contingut científic: fins a 8 punts/llibre. 
 
    b.2.2)  Capítols de llibre 
 

Els capítols de llibre se puntuaran a partir de 10 pàgines. No se tindran en compte el 
resums/abstracts de congressos. 

d) Capítols en llibres en editorials d’excel·lència: fins a 8 punts/capítol  
e) Capítols en llibres en editorials de prestigi: fins a 6 punts/capítol  
f) Capítols en llibres en la resta de editorials: fins a 4 punts/capítol. 



 

 

 
La suma de la puntuació dels capítols no podrà ser superior a la puntuació del llibre 

sencer. 
 
La puntuació de les contribucions d’aquest subapartat es podrà modular en funció 

del nombre d’autors/es 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 

a) Patents internacionals en explotació: 25 punts 
b) Patents nacionals en explotació: 20 punts 
c) Patents internacionals que no estiguen en explotació: 15 punts 
d) 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/es 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 1 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/es a criteri de la Comissió Avaluadora com a l’apartat b.1.1. 
 
 
c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral: fins a 10 punts. 

 
a) Beques FPU/FPI o homologades: fins a 2 punts per beca completada segons el 

programa.  
b) Estades a l’estranger addicionals a les utilitzades per a l’obtenció de la menció 

del doctorat internacional o previstes en el conveni de co-tutela, i de duració 
mínima  d’1 mes sense interrupció: 1 punt per any. 

c) Participació acreditada en projectes d’investigació: fins a 1 punt per projecte. 
d) Premis i reconeixements científics: fins a 0,5 punts per premi. 
e) Congressos no inclosos a l’apartat b amb un màxim de 6 congressos: fins a 0,25 

punts per comunicació/póster. 
f) Altres publicacions no incloses en l’apartat b amb un màxim de 4 publicacions: 

fins a 0,5 punts per  publicació. 
 
 

Nota 1: Si s’assoleix la màxima puntuació en algun dels apartats b i c, cal normalitzar-
ne les puntuacions. 

 
Nota 2: Es requerirà  al menys d’una puntuació del 50% de la puntuació més alta per 
tindre accés a un premi extraordinari. 



 

 

 

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. 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 coeficient 
2 0,9 
3 0,8 
4 0,7 
5 0,6 
6 o més 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 classif icació 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. 
 
Nota 1: Es requerirá al menys d’una puntuació del 50% de la puntuació més alta per 
tindre accés a un premi extraordinari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Annex V 

Documentació que ha de presentar el sol·licitant o la sol·licitant: 

1 Copia digitalitzada de la Tesi doctoral. 
2 Publicacions dels resultats directament relacionats amb la tesi (copia digitalitzada que, 

quan es tracte de contribucions a llibres, inclouran també els primers fulls: títol, 
editor/s, any de publicació i l’ISBN). 

a) Articles publicats o acceptats (en aquest cas s'adjuntara la carta d'acceptació de la 
editorial) en revistes reconegudes amb comitè editorial format per especialistes de 
prestigi en la matèria i amb un rigorós procés d'avaluació de manuscrits (amb l'ISSN) 
i capítols de llibres (amb l'ISBN). 

b) Llibres publicats (copia digitalitzada o amb carta d'acceptació si es troba en premsa, en 
tots dos casos amb l’ISBN). 

c) Ponències i comunicacions sobre la tesi publicades o acceptades (en aquest cas amb 
la carta d'acceptació) en conferencies i congressos nacionals o internacionals. 

d) Patents a que hagen donat lloc les contribucions de la tesi. 
e) Altres publicacions. 
3  Qualsevol altre mèrit que tinga relació amb les contribucions de la tesi. 
4  Curriculum vitae normalitzat. 
 


	RESOLUCIÓ DE 13 DE DESEMBRE DE 2021, DE LA RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT PER AL CURS ACADÈMIC 2021/2022
	RESOL
	Bases reguladores de la convocatòria de premis extraordinaris de tesis doctorals per al curs acadèmic 2021/2022
	Nombre de premis convocats per àrees
	Annex III
	a) Valoració de la tesi doctoral pels experts que formaren el seu Tribunal i grau d’internacionalització de la tesi (fins a 10 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).
	Barems específics de les diferents àrees per a la concessió dels premis extraordinaris de doctorat
	a) Tesi doctoral i internacionalització (fins 10 punts):
	b) Contribucions més rellevants (fins 80 punts):

	b.1) Articles  científics:
	b.2) Llibres:
	b.3) Ponències:
	a) Tesi doctoral: fins a 10 punts.

	Àrea 14: Geografia i Història
	Àrea 15: Filologia, Traducció i Comunicació
	Àrea 16: Filosofia i Ciències de la Educació
	a) Valoració de la tesi doctoral pels experts que formaren el seu Tribunal i grau d’internacionalització de la tesi (fins a 10 punts).

	2 Publicacions dels resultats directament relacionats amb la tesi (copia digitalitzada que, quan es tracte de contribucions a llibres, inclouran també els primers fulls: títol, editor/s, any de publicació i l’ISBN).
	a) Articles publicats o acceptats (en aquest cas s'adjuntara la carta d'acceptació de la editorial) en revistes reconegudes amb comitè editorial format per especialistes de prestigi en la matèria i amb un rigorós procés d'avaluació de manuscrits (amb ...
	b) Llibres publicats (copia digitalitzada o amb carta d'acceptació si es troba en premsa, en tots dos casos amb l’ISBN).
	c) Ponències i comunicacions sobre la tesi publicades o acceptades (en aquest cas amb la carta d'acceptació) en conferencies i congressos nacionals o internacionals.
	d) Patents a que hagen donat lloc les contribucions de la tesi.
	e) Altres publicacions.

		2021-12-23T13:14:26+0100
	73903611B MARIA VICENTA MESTRE (R: Q4618001D)


	



