JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data: 25 de maig de 2017
Lloc: Sala de Juntes
Hora de la reunió: 12:00 en segona convocatòria

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència Jorge Antonio Catalá Sanz, Pablo
Pérez García, Jaime Escribano Pizarro, Mª Nieves Julia Gómez Manzano, Elisa Palacios
Sánchez i Josep Vicó Crespo.

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 29 de març de 2017.
S’aprova per assentiment.
2. Informe de la Degana.
La Degana començà el seu informe amb felicitacions a diversos membres de la
Facultat pels seus recents assoliments: a Joan Romero i Antonio Ariño per la concessió del
Premi d’Assaig de la Crítica Valenciana; a Rafael Gil Salinas per l’exposició sobre la Memòria
de la Modernitat; a Isabel Morant i Júlia Barceló pel reconeixement com a Dones Pioneres
per les seues respectives trajectòries a la Universitat de València; i, finalment, a l’equip de
l’Aula de la Memòria Històrica pel seu treball en la comissió per a la modificació dels noms
dels carrers de la ciutat de València, en compliment de l’ordenament legal vigent, així com
per la pròxima creació d’una càtedra sobre la Memòria Històrica.
Així mateix, la Degana avançà a la Junta el desplegament del Pla de Recerca,
Internacionalització i Docència en Anglès (PRIDA), inserit a les polítiques de promoció del
multilingüisme a la Universitat de València, i particularment de l’ús de l’anglès com a eina
docent i de recerca, amb la finalitat de millorar les competències comunicatives en anglès
del professorat de la Universitat de València; el programa, impulsat, entre altres, pel
Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació, està coordinat per la Profª Elivira
Montañés, i consisteix, entre altres coses, en l’organització de cursos de formació del PDI
en metodologies innovadores aplicades a la docència en anglès.
Seguidament la Degana va informar d’altres assumptes com ara, les pròximes
convocatòries de places per vacants, promocions, etc., a diferents àrees de coneixement de
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la Facultat; de l’estat del Saló d’Actes, que, malgrat estar pendent la reparació del sostre, ja
es pot utilitzar amb tota seguretat, segons certifica el Servei de Prevenció; el manteniment
de les tarimes a les aules, una vegada vistes les respostes dels professors a la pregunta que,
sobre aquesta qüestió, va ser-los plantejada; o la sol·licitud que s’ha cursat als
Departaments perquè informen sobre la denominació exacta dels laboratoris de la Facultat
per tal de procedir a la seua correcta senyalització.
Finalment, la Degana va cedir la paraula als membres de l’equip deganal per
informar de les següents qüestions:
El Secretari de la Facultat informà de la propera aparició del número 66 de Saitabi.
Revista de la Facultat de Geografia i Història, així com de la preparació, per al pròxim número,
d’un monogràfic sobre la revolució, coordinat pels professors Justo Serna i Alejandro Lillo.
El Vicedegà de Cultura anuncià la celebració el 15 de juny del Seminari El nostre
patrimoni: entre llibres i museus, i que, el mateix dia, tindrà lloc a la Facultat una presentació
conjunta de llibres i revistes publicats a la Facultat o per professors de la Facultat al llarg de
l’últim any.
I el Vicedegà de Qualitat explicà els detalls del pròxim programa d’Innovació
Educativa de la Facultat, que girarà al voltant del patrimoni com a eix vertebrador de dit
programa, i informà de la celebració de la Setmana del Postgrau per a informar els nostres
estudiants sobre l’oferta de títols de posgrau de la Facultat.
3. Proposta i aprovació, si escau, d’adaptació dels barems del Centre per a la contractació
de professorat, com a conseqüència de les modificacions realitzades en els barems marc del
Reglament de Selecció del PDI.
En aquest punt la Degana va explicar les raons que han mogut a l’adaptació dels
barems de tots els Centres de la UV, amb la finalitat de compensar els tipus de trajectòria
dels candidats. Es va obrir un torn de paraula, amb participacions del Director d’Història del
Art, que va presidir al seu moment la comissió de barems de la Facutat i s’ha encarregat
d’introduir les últimes modificacions; del Director d’Història Medieval, que es va interessar
per formes de garantir l’autenticitat dels documents presentats a les comissions de
contractació, i la necessitat de comptar amb suport jurídic per aquesta qüestió; i del Prof.
Jualián Sanz, que va preguntar sobre el reconeixement específic del DEA.
Després de breu debat, la proposta (annex 2) va ser aprovada per assentiment.
4. Proposta i aprovació, de les sol·licituds de laboratoris docents per al curs 2017-2018.
La Degana va cedir la paraula a la Vicedegana d’Economia, que va explicar les
sol·licituds dels departaments de la Facultat, contingudes a l’annex 3
La proposta va ser aprovada per assentiment.
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5. Aprovació, si escau, de la comissió de redacció del Reglament de Règim Intern del Centre,
per a la seua adequació al Reglament marc de Centres de la UV.
Llegida per la Degana, la proposta (annex 4) va ser aprovada per unanimitat.

6. Assumptes de tràmit.
No n’hi ha.
7. Torn obert de paraula.
El Director del Departament d’Història Medieval va recordar la conveniència de que
els responsables de les diferents comissions de la Facultat informen dels acords i treballs de
dites comissions a la Junta de Facultat. La Degana li va respondre que, com bé sap, no n’hi
ha cap inconvenient, ans al contrari. Així mateix, el Director d’Història Medieval, va
expressar la seua insatisfacció pels requisits que la nova normativa de dipòsit i lectura de
tesis doctorals imposa als membres de les comissions, especialment comptar amb articles
en revistes “d’impacte” i amb elevat índex JCR, un criteri que sembla més propi de les
ciències experimentals que no de les Humanitats. En aquest sentit, la Degana va recordar
que, al seu moment, al si de la comissió per a l’elaboració dels reglaments de l’Escola de
Doctorat hi va haver veus partidàries d’incrementar aquests requisits, i que en els primers
esborranys de reglaments la perspectiva de les Humanitats quedava virtualment exclosa; va
ser gràcies als representants d’Humanitats, i particularment al Director del Programa de
Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l’Edat Moderna, que
s’aconseguí una redacció més acurada i justa, que deixava més lloc a les disciplines
humanístiques.
Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:15, de
la qual, com a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau de la Degana, estenc la present acta.

Vist-i-plau
El Secretari

Juan Francisco Pardo Molero

La Degana

Ester Alba Pagán
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ANNEX 1
JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
27 d’octubre de 2016
LLISTA D'ASSISTENTS

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT
Ester Alba Pagán
Ana Mª Camarasa Belmonte
Encarna García Monerris
Enric Guinot Rodríguez
Felipe Jerez Moliner
José Luis Jiménez Salvador
Antonio Carlos Ledo Caballero
Mª Luz Mandingorra Llavata
Juan Francisco Pardo Molero
María Dolores Pitarch Garrido
Anaclet Pons Pons
Miguel Requena Jiménez
Julián Sanz Hoya
Nuria Tabanera García

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT
Marta García Carrión
Emilio Iranzo García
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ

PAS
Consuelo Mares García
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Manuel Tamarit Marí
Joaquín V. Lacasta Calvo (Administrador)

ESTUDIANTS
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ANNEX 2
PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DELS BAREMS DEL CENTRE PER A LA CONTRACTACIÓ DE
PROFESSORAT, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES MODIFICACIONS REALITZADES EN ELS
BAREMS MARC DEL REGLAMENT DE SELECCIÓ DEL PDI
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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT ASSOCIAT
1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA

30 punts

1.1 EXPEDIENT
a) Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es
multiplicarà per 0,75)
b) Premi extraordinari o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura
c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura
d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2a) Títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari
b) Premi nacional de doctorat: fins a 1 punt en funció de l’afinitat
c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,5 punts, en funció de l’afinitat
d) Títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi
extraordinari
e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punt/títol en funció de l’afinitat i premi
extraordinari
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits
h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts
1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
a) Docència en títols oficials (fins a 0,03 punts/hora, amb un màxim de 240 h/curs acadèmic)

Màxim 8 punts
0,25 punts
0,15 punts
0,1 punts
Màxim 6 punts

Màxim 1,5 punts
Màxim 14 punts

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Col·laboració
docent realitzada durant contractes formatius o altres contractes d’investigació: es valorarà com a màxim la
docència autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca.

b) Docència en títols propis (fins a 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs acadèmic)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió
universitària, cursos de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes
d’estudis per a estrangers, etc. (fins a 0,01 punts/hora, màxim 0,6 punts/curs)

Màxim 2 punts

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,25/curs)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,001punts/hora)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

Màxim 1 punt
Màxim 1 punt

1.4 FORMACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA
a) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any de
participació)
b) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,01
punts/hora)

Màxim 2 punts

2.- INVESTIGACIÓ

20 punts

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 punts/any,
en funció de l’afinitat
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 punts/any, en
funció de l’afinitat
c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any)
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals
Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del
nivell de la revista en els índexs de qualitat.
b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions
crítiques)
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així
com del prestigi de l’editorial.
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de

Màxim 8 punts

Màxim 12 punts
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c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

l’aportació, així com del prestigi de l’editorial.
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercusió
científica de l’aportació i del congrès.
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit en
funció de l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial.
Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals
Fins a 1,5 punts per any.
Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals
Fins a 0,75 punts per any.
Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres
projectes I+D
Fins a 1 punt per mèrit.
Aportacions a Congressos nacionals/internacionals
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del
congrés.
Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps
computable: màxim 24 mesos.
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o
internacional, s’aplicaran les següents puntuacions:
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts
Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació
Fins a 0,1 punt per mèrit.
Direcció de tesis doctorals defensades
Fins a 1 punt per mèrit.
Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques
Fins a 1 punt per mèrit.

3.- ACTIVITAT PROFESSIONAL FORA DE L’ÀMBIT ACADÈMIC UNIVERSITARI

Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts

Màxim 5 punts

Màxim 4 punts
Màxim 2 punts
30 punts

Per cada any (o fracció) d’activitat professional, (Fins a 1 punt/any)
4.- ALTRES MÈRITS
4.1
ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres
Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell més
alt: (Fins a 2: C2-C1 / Fins a 1,5: B2-B1 / Fins a 1: A2-A1)
b) Elaboració de material docent
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 per mèrit sense ISBN.
c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles,
cursos, conferències, etc.)
Fins a 0,1 punts per mèrit.
d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
Fins a 0,1 punts per mèrit.
e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
Fins a 0,05 punts per mèrit.
f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors
Fins a 0,1 punts per mèrit.
g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats
Fins a 0,05 punts per mèrit.
h) Premis no inclosos en altres apartats
Fins a 0,2 punts per mèrit.

10 punts
Màxim 4 punts
Màxim 4 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
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i)

Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic
Fins a 0,2 punts per mèrit.
j) Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals
4.2
ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles,
cursos, conferències, etc.)
Fins a 0,1 punts per mèrit.
b) Organització de congressos científics
Fins a 0,1 punts per mèrit.
c) Assistència a congressos científics
Fins a 0,05 punts per mèrit.
d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres
apartats
Fins a 0,1 punts per mèrit.
e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres
apartats
Fins a 0,05 punts per mèrit.
f) Beques de col·laboració
Fins a 0,5 punts per mèrit.
g) Altres beques d’investigació
Fins a 0,5 punts per mèrit.
h) Col·laboració en tasques d’investigació
Fins a 0,1 punts per mèrit.
4.3
MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió
Fins a 0,2 punts per mèrit i any.
b) Participació en òrgans de representació universitària
Fins a 0,1 punts per mèrit i any.
c) Acreditació a Ajudant Doctor i Contractat Doctor
Fins a 0,5 punts per mèrit.
d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat
Fins a 0,05 punts per mèrit.

5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant:
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència
Certificat oficial de nivell C2 - Superior
6.- MÈRIT PREFERENT

Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 4 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 2 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
10 punts
0,5 punts
1 punt
2 punts
5 punts
7 punts
10 punts
5 punts

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari.
Disposicions comunes:
1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells d’afinitat amb els
corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.
Els mèrits considerats adequats a l’objecte / perfil de la plaça convocada es multiplicaran per 1.
Els mèrits considerats de l’Àrea de la plaça convocada es multiplicaran per 0,7. En el cas de places sense perfil es multiplicaran per 1.
Els mèrits considerats afins a l’Àrea de la plaça es multiplicaran per 0,4.
Els mèrits considerats aliens a l’Àrea de la plaça es multiplicaran per 0,2.
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Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració
de l’àrea convocant.
En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5).
2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims establerts en
el mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins del subapartat
corresponent, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes
regularitzacions de puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, excepte en l’apartat general que valora
l’experiència professional en els barems de professorat associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran
susceptibles de normalització. (Art. 20.6 del Reglament de Selecció).
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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT AJUDANT

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA
1.1 EXPEDIENT
a) Expedient acadèmic de grau, llicenciatura o diplomatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es
multiplicarà per 2,8)
b) Premi extraordinari de grau, llicenciatura o diplomatura
c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura
d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2a) Títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari
b) Premi nacional de doctorat: fins a 3 punts en funció de l’afinitat
c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,25 punts, en funció de l’afinitat
d) Títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi
extraordinari
e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punt/títol en funció de l’afinitat i premi
extraordinari
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits
h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts
1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
a) Docència en títols oficials (fins a 0,03 punts/hora, amb un màxim de 180 h/curs acadèmic)

50 punts
Màxim 30 punts

1 punt
0,6 punts
0,4 punts
Màxim 5 punts

Màxim 1,5 punts
Màxim 10 punts

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Col·laboració
docent realitzada durant contractes formatius o altres contractes d’investigació: es valorarà com a màxim la
docència autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca.

b) Docència en títols propis (fins a 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs acadèmic)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió
universitària, cursos de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes
d’estudis per a estrangers, etc. (fins a 0,005 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs)

Màxim 2 punts

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,25
punts/curs)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,001 punts/hora)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no
universitaris (fins a 0,4 punts/curs acadèmic).
b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any de
participació)
c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,05
punts/hora)

2.- INVESTIGACIÓ
2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 3,25 punts/any,
en funció de l’afinitat
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 3,25 punts/any,
en funció de l’afinitat
c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any)
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA

Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 5 punts

30 punts
Màxim 15 punts

Màxim 8 punts
Màxim 15 punts
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a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals
Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del
nivell.
b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent-hi traduccions i edicions
crítiques)
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així
com del prestigi de l’editorial.
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de
l’aportació, així com del prestigi de l’editorial.
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió
científica de l’aportació i del congrés.
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit en
funció de l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial.
c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals
Fins a 1,5 punts per any.
d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals
Fins a 0,75 punts per any.
e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres
projectes I+D
Fins a 1 punt per mèrit.
f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del
congrés.
g) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació
Fins a 0,1 punts per mèrit.
h) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps
computable: màxim 24 mesos.
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o
internacional, s’aplicaran les següents puntuacions:
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts
i) Direcció de tesis doctorals defensades
Fins a 1 punt per mèrit.
j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques
Fins a 2 punts per mèrit.

3.- ALTRES MÈRITS
3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres
Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell més
alt: (Fins a 2: C2-C1 / Fins a 1,5: B2-B1 ( Fins a 1: A2-A1)
b) Elaboració de material docent
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 punts per mèrit sense ISBN.
c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles,
cursos, conferències, etc.)
Fins a 0,1 punts per mèrit.
d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
Fins a 0,1 punts per mèrit.
e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
Fins a 0,05 punts per mèrit.

Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts

Màxim 5 punts

Màxim 4 punts
Màxim 2 punts

10 punts
Màxim 4 punts
Màxim 4 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
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f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors
Fins a 0,1 punts per mèrit.
g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats
Fins a 0,05 punts per mèrit.
h) Premis no inclosos en altres apartats
Fins 0,2 punts per mèrit.
i) Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic
Fins a 0,2 punts per mèrit.
3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles,
cursos, conferències, etc.)
Fins a 0,1 punts per mèrit.
b) Organització de congressos científics
Fins a 0,1 punts per mèrit.
c) Assistència a congressos científics
Fins a 0,05 punts per mèrit.
d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres
apartats
Fins a 0,1 punts per mèrit.
e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres
apartats
Fins a 0,05 punts per mèrit.
f) Beques de col·laboració
Fins a 0,5 punts per mèrit.
g) Altres beques d’investigació
Fins a 0,5 punts per mèrit.
h) Col·laboració en tasques d’investigació
Fins a 0,1 punts per mèrit.
3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió
Fins a 0,5 punts per mèrit i any.
b) Participació en òrgans de representació universitària
Fins a 0,1 punts per mèrit i any.
c) Acreditació a Ajudant Doctor/Contractat Doctor
Fins a 0,5 punts per mèrit.
d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat
Fins a 0,05 punts per mèrit.

4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant:
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència
Certificat oficial de nivell C2 - Superior

5.- MÈRIT PREFERENT

Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 4 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 2 punts
Màxim 2 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts

10

punts

0,5 punts
1 punt
2 punts
5 punts
7 punts
10 punts

5 punts

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari (la
valoració d’aquest mèrit exclou la valoració de les acreditacions a figures contractuals prevista en
“Altres Mèrits”)

Disposicions comunes:
1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells
d’afinitat amb els corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.
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Els mèrits considerats del àrea convocant es multiplicaran per 1.
Els mèrits considerats d’àrees afins es multiplicaran per 0,5.
Els mèrits considerats d’altres àrees es multiplicaran per 0,2.
Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la
mateixa consideració que l’àrea convocant.
En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5).
2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els
màxims establerts en el mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi
participen dins del subapartat corresponent, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit
superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de puntuacions dins dels items ni al valor global dels
apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en els barems de professorat
associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6 del
Reglament de Selecció).
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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA
1.1 EXPEDIENT
a) Expedient acadèmic del grau o llicenciatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà
per 0,9)
b) Premi extraordinari de grau o llicenciatura
c) Premi autonòmic o equivalent de grau o llicenciatura
d) Premi nacional de grau o llicenciatura
e) Expedient acadèmic del doctorat (incloent-hi el títol doctor) o del màster cursat per accedir al
doctorat (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,5)
f) Premi extraordinari de màster
g) Premi extraordinari de doctorat
h) Premi nacional de doctorat
i) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2a) Altres títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari
b) Altre premi nacional de doctorat: fins a 0,2 punts en funció de l’afinitat
c) Altra menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,1 punts, en funció de l’afinitat
d) Altres títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi
extraordinari
e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punt/títol en funció de l’afinitat i premi
extraordinari
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits
h) Altres títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts
1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
a) Docència en títols oficials (fins a 0,03 punts/hora, amb un màxim de 180 h/curs acadèmic)

40 punts
Màxim 15 punts
0,25 punts
0,1 punts
0,1 punts
0,1 punts
0,25 punts
0,1 punts
0,1 punts
Màxim 5 punts

Màxim 1,5 punts
Màxim 15 punts

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Col·laboració
docent realitzada durant contractes formatius o altres contractes d’investigació: es valorarà com a màxim
la docència autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca.

b) Docència en títols propis (fins a 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h/curs acadèmic)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió
universitària, cursos de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes
d’estudis per a estrangers, etc. (fins a 0,005 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs).

Màxim 2 punts

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,25
punts/curs)

Màxim 1 punt

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,001 punts/hora)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no
universitaris (fins a 0,4 punts/curs acadèmic).
b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any
de participació)
c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,01
punts/hora)
2.- INVESTIGACIÓ
2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5
punts/any, en funció de l’afinitat
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4
punts/any, en funció de l’afinitat
c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any)
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA

Màxim 1 punt
Màxim 5 punts

40 punts
Màxim 15 punts

Màxim 25 punts
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a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals
Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com
del nivell de la revista en els índexs de qualitat.
b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions
crítiques)
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació,
així com del prestigi de l’editorial.
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de
l’aportació, així com del prestigi de l’editorial.
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la
repercussió científica de l’aportació i del congrés.
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit
en funció de l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial.
c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals
Fins a 1,5 punts per any.
d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals
Fins a 0,75 punts per any.
e) Actuacions l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres
projectes I+D
Fins a 1 punt per mèrit.
f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del
congrés.
g) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació
Fins a 0,1 punt per mèrit.
h) Direcció de tesis doctorals defensades
Fins a 1 punt per mèrit.
i) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques
Fins a 2 punts per mèrit.
3.- ALTRES MÈRITS
3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres
Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell
més alt: (Fins a 2: C2-C1 / Fins a 1,5: B2-B1 / Fins a 1: A2-A1).
b) Elaboració de material docent
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 punts per mèrit sense ISBN.
c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles,
cursos, conferències, etc.)
Fins a 0,1 punts per mèrit.
d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
Fins a 0,1 punts per mèrit.
e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
Fins a 0,05 punts per mèrit.
f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors
Fins a 0,1 punts per mèrit.
g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats
Fins a 0,05 punts per mèrit.
h) Premis no inclosos en altres apartats
Fins a 0,2 punts per mèrit.
i) Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic
Fins a 0,2 punts per mèrit.
j) Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals
3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació
(articles, cursos, conferències, etc.)
Fins a 0,1 punts per mèrit.
b) Organització de congressos científics
Fins a 0,1 punts per mèrit.
c) Assistència a congressos científics

Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts

Màxim 4 punts
Màxim 2 punts
10 punts
Màxim 4 punts
Màxim 4 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 4 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
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Fins a 0,05 punts per mèrit.
d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres
apartats
Fins a 0,1 punts per mèrit.
e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres
apartats
Fins a 0,05 punts per mèrit.
f) Beques de col·laboració
Fins a 0,5 punts per mèrit.
g) Altres beques d’investigació
Fins a 0,5 punts per mèrit.
h) Col·laboració en tasques d’investigació
Fins a 0,1 punts per mèrit.
3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió
Fins a 0,5 punts per mèrit i any.
b) Participació en òrgans de representació universitària
Fins a 0,1 punts per mèrit i any.
c) Acreditació a Contractat Doctor
Fins a 0,5 punts per mèrit.
d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat
Fins a 0,05 punts per mèrit.
4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant:
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència
Certificat oficial de nivell C2 - Superior
5.- MÈRITS PREFERENTS
a) Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent
universitari. (la valoració d’aquest mèrit exclou la de les acreditacions a figures contractuals
prevista en “Altres Mèrits”)
b) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. Se entendrà per estada el
temps de permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent
d’aquell amb el qual es mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada:
un mes consecutiu. Temps computable: màxim 24 mesos.
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter
nacional o internacional, s’aplicaran les següents puntuacions:
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt.
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts.
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts.
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts.
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts.
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts.
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts.
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts.

Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 2 punts
Màxim 2 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
10 punts
0,5 punts
1 punt
2 punts
5 punts
7 punts
10 punts
10 punts
Màxim 5 punts

Màxim 5 punts

Disposicions comunes:
1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells d’afinitat amb els
corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.
Els mèrits considerats del àrea convocant es multiplicaran per 1.
Els mèrits considerats d’àrees afins es multiplicaran per 0,5.
Els mèrits considerats d’altres àrees es multiplicaran per 0,2.
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Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració
que l’àrea convocant.
En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5).
2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims establerts en el
mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins del subapartat corresponent, de
manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de
puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en
els barems de professorat associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6
del Reglament de Selecció).
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BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR
1. FORMACIÓ I DOCÈNCIA
1.1 EXPEDIENT
a) Expedient acadèmic de grau o llicenciatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,6)
b) Premi extraordinari de grau o llicenciatura
c) Premi autonòmic o equivalent de grau o llicenciatura
d) Premi nacional de grau o llicenciatura
e) Expedient acadèmic de doctorat (incloent-hi el títol doctor) o de màster cursat per accedir al doctorat
(Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 0,3)
f) Premi extraordinari de màster
g) Premi extraordinari de doctorat
h) Premi nacional de doctorat
i) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS -els expedients valorats en 1.1 no podran valorar-se com a títols en 1.2a) Altres títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari
b) Altre premi nacional de doctorat: fins a 0,2 punts en funció de l’afinitat
c) Altra menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,1 punts, en funció de l’afinitat
d) Altres títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi
extraordinari
e) Altres títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat
f) Altres títols oficials de grau o llicenciatura: fins a1 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits
h) Altres títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts
1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
a) Docència en títols oficials (fins a 0,02 punts/hora, amb un màxim de 240 h/ acadèmic)

b)
c)

e)

Màxim 10 punts
0,2 punts
0,1 punts
0,1 punts
0,1 punts
0,2 punts
0,1 punts
0,2 punts
Màxim 5 punts

Màxim 1,5 punts
Màxim 20 punts

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques. Col·laboració docent
realitzada durant contractes formatius o altres contractes d’investigació: es valorarà com a màxim la docència
autoritzada dins dels límits establerts en el contracte o beca.

Docència en títols propis (fins a 0,007 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs acadèmic)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària,
cursos de formació transversal en programes de doctorat, cursos en programes d’estudis per a
estrangers, etc. (fins a 0,003 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs)

d)

40 punts

Màxim 2 punts

S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (fins a 0,2 punts/curs)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (fins a 0,005 punts/hora)
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,2 a la docència no impartida a universitats públiques.

Màxim 1 punt
Màxim 1 punt

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no universitaris (fins
a 0,3 punts/curs acadèmic).
b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (fins a 0,5 punts/any de
participació)
c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (fins a 0,001 punts/hora)

2.- INVESTIGACIÓ
2.1
PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 punts/any en
funció de l’afinitat)
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 punts/any en
funció de l’afinitat
c) Contractes laborals d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any)

Màxim 5 punts

45 punts
Màxim 15 punts
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2.2
ACTIVITAT INVESTIGADORA
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals
Fins a 5 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com del nivell
de la revista en els índexs de qualitat.
b) Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions
crítiques)
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació, així com
del prestigi de l’editorial.
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació,
així com del prestigi de l’editorial.
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,75 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió
científica de l’aportació i del congrés.
Edició, coordinació o direcció d’obres col·lectives, o catàlegs d’exposició: fins a 1 punt per mèrit en
funció de l’interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l’editorial.
c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals
Fins a 1,25 punts per any.
d) Membre
de
Projectes
I+D
obtinguts
en
convocatòries
públiques
competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals
Fins a 0,5 punts per any.
e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes
I+D
Fins a 0,75 punts per mèrit.
f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals
Fins a 0,25 punts per mèrit en funció de l’interès i la repercussió científica de l’aportació i del congrés.
g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps
computable: màxim 24 mesos.
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o
internacional, s’aplicaran les següents puntuacions:
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts
Entre 10 i 12 mesos fins a 3 punts
Entre 13 i 15 mesos fins a 3,5 punts
Entre 16 i 18 mesos fins a 4 punts
Entre 19 i 21 mesos fins a 4,5 punts
Entre 22 i 24 mesos fins a 5 punts.
h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació
Fins a 0,1 punts per mèrit.
i) Direcció de tesis doctorals defensades
Fins a 1 punt per mèrit.
j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques
Fins a 2 punts per mèrit.

3.- ALTRES MÈRITS
3.1
ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres
Fins a 1 punt per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Només es valorarà el nivell més alt: (Fins
a 1: C2-C1 / Fins a 0,5: B2-B1 / Fins a 0,3: A2-A1)
b) Elaboració de material docent
Fins a 0,4 punts per mèrit amb ISBN. Fins a 0,1 punts per mèrit sense ISBN.
c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos,
conferències, etc.)
Fins a 0,1 punts per mèrit.

Màxim 30 punts

Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts

Màxim 5 punts

Màxim 4 punts
Màxim 2 punts

5 punts
Màxim 2 punts
Màxim 2 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
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d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
Fins a 0,1 punts per mèrit.
e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
Fins a 0,02 punts per mèrit.
f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors
Fins a 0,1 punts per mèrit.
g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats
Fins a 0,05 punts per mèrit.
h) Premis no inclosos en altres apartats
Fins a 0,2 punts per mèrit.
i) Participació en tasques de coordinació docent per curs acadèmic
Fins a 0,2 punts per mèrit.
j) Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals
3.2
ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, cursos,
conferències, etc.)
Fins a 0,1 punts per mèrit.
b) Organització de congressos científics
Fins a 0,1 punts per mèrit.
c) Assistència a congressos científics
Fins a 0,02 punts per mèrit.
d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats
Fins a 0,1 punts per mèrit.
e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats
Fins a 0,05 punts per mèrit.
f) Beques de col·laboració
Fins a 0,5 punts per mèrit.
g) Altres beques d’investigació
Fins a 0,5 punts per mèrit.
h) Col·laboració en tasques d’investigació
Fins a 0,1 punts per mèrit.
3.3
MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió
Fins a 0,2 punts per mèrit i any.
b) Participació en òrgans de representació universitària
Fins a 0,1 punts per mèrit i any.
c) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat
Fins a 0,05 punts per mèrit.

4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant:
Certificat oficial de nivell A1 – Inicial
Certificat oficial de nivell A2 – Bàsic
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència
Certificat oficial de nivell C2 - Superior

5.- MÈRIT PREFERENT

Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 2 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 0,5 punts
Màxim 0,5 punts

10 punts
0,5 punts
1 punt
2 punts
5 punts
7 punts
10 punts

5 punts

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari.
Disposicions comunes:
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1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells d’afinitat amb els
corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.
Els mèrits considerats adequats a l’objecte / perfil de la plaça convocada es multiplicaran per 1.
Els mèrits considerats de l’àrea de la plaça convocada es multiplicaran per 0,7. En el cas de places sense perfil es multiplicaran per 1.
Els mèrits considerats afins a l’àrea de la plaça es multiplicaran per 0,4.
Els mèrits considerats aliens a l’àrea de la plaça es multiplicaran per 0,2.
Quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica, l’expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració
que l’àrea convocant.
En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5).
2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims establerts en el
mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins del subapartat corresponent,
de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions
de puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència
professional en els barems de professorat associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de
normalització. (Art. 20.6 del Reglament de Selecció).
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ANNEX 3
PROPOSTA DE SOL·LICITUDS DE LABORATORIS DOCENTS PER AL CURS 2017-2018
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ANNEX 4
PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE REDACCIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM
INTERN DEL CENTRE, PER A LA SEUA ADEQUACIÓ AL REGLAMENT MAR DE CENTRES DE
LA UV
Prof. Felipe Jerez (Departament d’Història del Art)
Prof. Manuel Albaladejo (Departament de Prehistòria, Arqueolgia i Història Antiga)
Prof. Ferran Arasa (Departament de Prehistòria, Arqueolgia i Història Antiga)
Prof. Manuel Lomas (Departament d’Història Moderna i Contemporània)
Prof. Joan del Alcazar (Departament d’Història Moderna i Contemporània)
Prof. Rafael Viruela o Profª Mª José Lopez
PAS: Joaquin Lacasta Calvo (Administrador del Centre)
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