RESOLUCIÓ DE 9 DE DESEMBRE DE 2015, DEL RECTOR DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN PREMIS
EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT PER AL CURS ACADÈMIC 2015/2016
El premi extraordinari de doctorat és el reconeixement que concedeix la Universitat de
València per a distingir els autors 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 postgrau de la Universitat de València,
aprovat mitjançant l’Acord 265/2011, de 29 de novembre, 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
252/2008, modificat per l’Acord 265/2012, 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, el Rector 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 2015/2016.
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 107, 116 i 117 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els
articles 8, 14 i 46.1 de la Llei 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:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del Rector en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà a la notificació de la present resolució.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant dels Jutjats del
Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
notificació de la present resolució.

Esteban Jesús MORCILLO SÁNCHEZ
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Annex I
Bases reguladores de la convocatòria de premis extraordinaris de tesis doctorals
per al curs acadèmic 2015-2016.
1. Podran sol·licitar els esmentats premis els doctors per la Universitat de València que
hagen obtingut la màxima qualificació en la defensa de la tesi entre l’1 d’octubre de
2013 i el 30 de setembre de 2015 (ambdós inclosos)
Podran optar al premi extraordinari de doctorat una sola vegada.
2. El nombre de premis extraordinaris convocats per àrea per al curs 2015/2016 figura
en l’annex II.
3. Els interessats han de presentar la seua sol·licitud en el termini de 30 dies següents a
la publicació d'aquesta convocatòria.
La sol·licitud s'emplenarà en el formulari accessible a través de la seu electrònica de la
Universitat de València en l'apartat corresponent a “estudiants”.
Per a accedir a la sol·licitud telemàtica, el peticionari s'identificarà per mitjà de
qualsevol dels sistemes de firma 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 completarà 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 integritat
de la mateixa.
De conformitat amb el que preveu l'article 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 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 42.1 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 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua versió
donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Tots els procediments de comunicació sobre l'estat de la tramitació de la sol·licitud
seran realitzats en la seua totalitat per via electrònica mitjançant la seu electrònica de la
Universitat de València. Els interessats, de conformitat amb l'article 37 de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, prèvia
identificació amb les claus concertades per a la presentació de la sol·licitud, podran
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consultar l'estat de tramitació dels procediments administratius en què tinguen interès
legítim o representació suficient.
4. La valoració es realitzarà conforme al barem i als criteris inclosos als annexos III i
IV.
5. Només es valoraran els mèrits que els sol·licitants hagen al·legat i acreditat i s’hagen
assolit fins al 30 de setembre del curs acadèmic anterior al de la convocatòria de premis
extraordinari de doctorat, i en tot cas fins al 30 de setembre del curs acadèmic següent al
de la lectura de la tesi doctoral.
6. 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.
7. La Junta Permanent de l’Escola de Doctorat farà pública, en el tauler d'anuncis i en la
pàgina web mencionades en la base desena, 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.
8. 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 la
seua publicació, o bé interposar, directament, el recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos davant els òrgans de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
9. 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
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. El fitxer quedarà sota la responsabilitat de la Secretaria General de la
Universitat, i les dades personals en ell incloses seran tractades amb el grau de protecció
que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny.
10. La publicació de les resolucions que afecten a aquest procediment es realitzaran al
tauler d'anuncis del Servei de Postgrau. 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.
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Annex II

Nombre de premis convocats per àrees
El nombre de premis convocats són 41 i es reparteixen de la manera següent:

ÀREES
01 Matemàtiques
02 Física
03 Química.
04 Biologia Cel·lular i Molecular
05 Ciències de la Natura
06 Farmàcia
07 Medicina i Odontologia
08 Enginyeria
09 Psicologia
10 Economia i Sociologia
11 Dret, C. Polítiques i Criminologia
12 Geografia i Història
13 Filologia, Traducció i Comunicació
14 Filosofia i Ciències de l’Educació
TOTAL PREMIS

PREMIS
0 (*)
3
2
3
2
2
9
1
4
2
3
3
3
4
41

(*) En aquest curs acadèmic no es pot atorgar cap premi en aquesta àrea per no haver
assolit el nombre mínim de deu tesis llegides els darrers 2 anys (2) (art. 2.2 del
Reglament de Premis Extraordinaris de Doctorat).
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Annex III
Barem general per a la concessió dels premis extraordinaris de doctorat
a) La tesi doctoral i les circumstàncies especials que s’hagueren pogut donar a
l’hora de realitzar-la (fins a 20 punts).
S’hi ha de tenir en compte, si es el cas, l’expedient de doctorat o dels estudis de
postgrau i els informes secrets sobre la idoneïtat per al premi extraordinari emesos pels
membres del tribunal, a més del doctorat europeu/internacional, així com altres
circumstàncies especials.
b) Publicacions directament relacionades amb la tesi doctoral (fins a 70 punts).
S’hi han de valorar únicament i exclusiva les publicacions que es relacionen directament
amb el tema de la tesi doctoral. Per fer-ho, es pot utilitzar l’exposició raonada que haurà
redactat la persona sol·licitant, en què s’ha de justificar la relació i exposar indicadors
de comprovació en cada cas (com, per exemple, indicació explícita del capítol de la tesi
a què correspon la publicació).
Les valoracions de cada publicació s’han de fer d’acord amb la classificació següent:
b.1.) Articles publicats i capítols de llibre:
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, també s’hi inclouran revistes considerades com a equivalents
per la Comissió d’Investigació o classificacions equivalents en cada àmbit):
fins a 12 punts.
2. Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció o capítols de llibres de difusió internacional: fins a 6 punts.
3. Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de
selecció o capítols de llibres de difusió nacional: fins a 4 punts.
4. Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè
de selecció: fins a 2 punts.
5. Altres articles: fins a 1 punt.
Per a la valoració dels articles, es tindran en compte els criteris i les llistes de valoració
aprovades per la Comissió d’Investigació per a l’elaboració de la Memòria
d’investigació i altres bases de dades (base de dades DICE per a nacionals, i altres per a
estrangeres) .
És imprescindible presentar l’ISSN i/o fotocòpia de la portada i l’índex de la revista on
s’ha publicat l’article.
Per a la valoració de llibres i capítols de llibre, en cas que no es presente un original, és
imprescindible l’ISBN, la fotocòpia del seu índex i la pàgina de crèdits.
b.2.) Llibres
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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 12 punts.
2. Altres llibres de contingut científic: fins a 8 punts
Per a la valoració de llibres, en cas que no es presente un original, és imprescindible
l’ISBN, la fotocòpia del seu índex i la pàgina de crèdits.
b.3.) Ponències i comunicacions publicades que han estat presentades en:
1. Congressos internacionals: fins a 1 punt
2. Congressos nacionals: fins a 0,5 punts
(màxim, tres treballs per congrés)
Es requereix la publicació total del treball, no només el resum o l’abstract.
És imprescindible la fotocòpia 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 10 punts
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts
Quant a tots els treballs inclosos en l’apartat b:
1) Si els treballs estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació consegüent per
avaluar-los.
2) Quan el treball el signen més de cinc persones, la puntuació atorgada s’ha de
multiplicar per 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 o 0,5, segons que el nombre de autors siga 6, 7, 8, 9, 10
o més de 10 respectivament, excepte en el cas dels articles de rellevància mencionats a
l’apartat b.1.1.
3) La producció científica amb un suport diferent del paper (electrònic, audiovisual,
etc.) es valorarà amb el mateixos criteris que la producció científica equivalent amb
suport en paper.
c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts)
- Beques FPI o homologades.
- Contribucions en congressos, amb treballs no publicats, però acreditats per certificat
- de participació i/o abstract.
- Estades a l’estranger.
- Participació acreditada en projectes d’investigació.
- Altres mèrits
Nota: Si s’assoleix la màxima puntuació en algun dels subapartats, 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

Àrea 1: Matemàtiques
Per avaluar els candidats la puntuació en els distints apartats es concreta de la següent
forma:
a)

Tesi doctoral i circumstàncies:

Es puntua l'expedient sobre 5. El doctorat europeu/internacional sobre 1. Quant els
informes del tribunal: s’assignarà: 2,5 punts si el doctorand obté la qualificació
“Excel·lent” en tots els informes; 2 punts si obté “Excel·lent” ó “Destacable” en tots
ells; 1 punt si obté “Excel·lent”, “Destacable” o “Bona” en tots ells i 0 punts si en algú
d’ells obté “No mereixedora de Premi”.
b)
-

-

Publicacions:
Articles en revistes en la meitat superior del JCR, o altres bases de revistes
indexades (SCOPUS,...)........................................................................................ 11
punts
Articles en revistes en la meitat inferior del JCR ............................... 8 punts
Articles en revistes no JCR i capítols de libres internacionals ........... 4 punts
Resta d’articles i capítols de llibres .................................................... 2 punts

En l'apartat de congressos: els internacionals es puntuen sobre 1, els que mostren indicis
de qualitat i sobre 0,25 els demés. En els nacionals sobre 0,25 els rellevants i 0,1 tots els
altres.
c)
-

Altres mèrits:
Beques FPI: 0,5 punts per any
Participació en congressos: 1 punt
Estades: 1 punt
Participació en projectes: 1 punt

Àrea 2: Física
a) Tesi Doctoral i circumstancies especials (fins 20 punts)
1. Expedient de postgrau: fins a 7 punts.
2. Doctorat europeu/internacional: 8 punts.
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3. Informes confidencials sobre la idoneïtat del premi extraordinari emeses pels
membres del tribunal: fins a 5 punts.
b) Publicacions relacionades amb la tesi (fins 70 punts)
El candidat prioritzarà, al seu criteri, les 5 publicacions més rellevants a que ha donat
lloc el seu treball de tesi doctoral.
La puntuació assignada a cada un de ells s’obtindrà d’acord amb la següent fórmula
6 x (1 −

r −1
)+C
R −1

sent r la posició de la revista en la en la que ha publicat l’article dins de la categoria
corresponent del Journal Citation Reports del ISI Web of Knowledge ordenada per
l’índex d’impacte, R el nombre total de revistes que apareixen en aquesta categoria
temàtica, i C un paràmetre de rellevància, acotat entre 0 i 6 punts, que la comissió
valorarà en funció d’allò ressenyat pel candidat en els següents apartats:
1. la relació directa de la publicació amb la tesi.
2. el grau de participació personal en la publicació.
3. la rellevància e impacte del treball.
La resta de publicacions es valoraran conforme al barem general fins 10 punts.

c)

Altres mèrits (fins 10 punts)

- Beques/Contractes FPI i homologades: 1 punt per any. Màxim 4 punts.
- Participació en congressos amb treballs no publicats, però acreditats amb certificats
de participació i/o abstracts: 0,1 en congressos internacionals; 0,05 en congressos
nacionals. Màxim 1 punt.
- Estades en l’estranger: 0,5 punts per mes. Màxim 4 punts.
- Participació en projectes d’investigació: 0,125 punts per any. Màxim 0,5 punts.
- Altres mèrits relacionats amb la realització de la tesi doctoral que no han segut
contemplats (segons s’especifica en cada cas). Màxim 0,5 punts.
S’indicaran aquells mèrits que no hagin segut valorades, o be per no estar relacionats
amb el contingut o la realització de la tesi, o per no estar suficientment acreditats.

Àrea 3: Química

a) La tesi doctoral i les circumstàncies especials que s’hagueren pogut donar a
l’hora de realitzar-la (fins 20 punts).
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- Expedient. Es valora per 14 punts quan s´haja obtingut Premi Extraordinari al
màster, 12 punts quan tots els mòduls estan qualificats amb Excel·lent, minorant-se
amb 0,5 punts per cada 3 crèdits qualificats de Notable i amb 1 punt per cada 3
crèdits qualificats d’Aprovat.
- Doctorat Europeu/internacional. Es valora amb 3 punts
- Informes. Cada informe emès pels membres del Tribunal es valora fins a 3 punts.
b) Publicacions directament relacionades amb la tesi doctoral (fins 70 punts).
b1) Publicacions en revistes científiques
El candidat o la candidata prioritzarà, al seu criteri, les 5 publicacions més
rellevants a què ha donat lloc el seu treball de tesi doctoral. Cada article haurà
d’incloure totes les dades necessàries per a localitzar-lo i identificar-lo, a més de l’índex
d’impacte (de l’any de la publicació o de l’últim disponible) y el “quartil” que ocupa en
l’especialitat que l’autor considere.
Es valorarà:
. valoració del factor d’impacte:
entre:
0,1-0,99
1-1,99
2-2,99
3-3,99
4-4,99
5-5,99
6-6,99
>7

1 punts
2 punts
3 punts
4 punts
5 punts
6 punts
7 punts
8 punts

. valoració de la posició en el “quartil”
4 punts: 1r quartil
3 punts: 2n quartil
2 punts: 3r quartil
1 punts: 4t quartil
Si escau, la puntuació dels treballs d’aquest apartat es modularà en funció del nombre
d’autors.
Autors
fins a 4 autors
5 autors
6 autors

Factor
1
0,9
0,8
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7 autors
8 autors
més de 8 autors

0,7
0,6
0,5

La resta de publicacions es valoraran conformement al barem general fins 10 punts.

b2) Llibres i capítols de llibres
Els llibres de difusió internacional es valoraran fins a un màxim de 12 punts.
Els llibres de difusió nacional es valoraran fins a un màxim de 8 punts.
Els capítols de llibres de difusió internacional es valoraran fins a un màxim de 4 punts.
Els capítols de llibres de difusió nacional es valoraran fins a un màxim de 2 punts (Les
actes de Congressos no es valoren com a capítols de llibre).
b3) Ponències i comunicacions publicades íntegrament
Congressos internacionals: fins a 1 punt
Congressos nacionals: fins a 0,5 punts
Es requereix la publicació total del treball. No només el resum o l’abstract. És
imprescindible la fotocòpia de la portada i de l’índex de la publicació en actes o
proceedings, i el seu ISBN.
 Es considera congrés internacional quan així està explícitament establert en la
convocatòria o quan estiga organitzat per 3 o més països.
 Només es pot valorar un màxim de 3 treballs per congrés.
b4) Patents (fins 10 punts).
Patents en ús 10 punts, sense ús 5 punts.
b5) Altres documents (fins 2 punts).

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins 10 punts).
• Beques FPI o homologades. Es valoren 0,5 punt per any, amb un màxim de 2 punts.
• Participació en congressos con treballs no publicats, però acreditats amb certificat de
participació i/o abstract: es valoren amb 0,1 punt en congressos internacionals i 0,05
punts en congressos nacionals, amb un màxim de 0,6 punts.
• Estades a l’estranger. Amb durades mínimes d’un mes durant el període de
realització de la tesi, es valora per 0,5 punts/mes, amb un màxim de 3 punts.
• Participació acreditada en projectes d’investigació. Es valora amb 0,25 punts per
any, amb un màxim d’1 punt quant siga a temps complet i la meitat si és a temps
parcial.
• Altres. Es valoraran en el seu conjunt amb un màxim d’1 punt
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Àrea 4: Biologia Cel·lular i Molecular
a) La tesi doctoral i les circumstàncies especials que s’hagueren pogut donar a
l’hora de realitzar-la (fins a 20 punts).
a.1) Informes secrets sobre la tesi (fins a 5 punts). En cas de no poder valorar els
informes secrets, l’expedient es puntuarà sobre 15 punts.
a.2) Expedient fins a 10 punts.
a.3) Doctorat europeu/internacional 5 punts
b) Publicacions directament relacionades amb la tesi doctoral (fins a 70 punts).
(Es consideren publicacions directament relacionades amb la tesi, si el seu contingut
apareix en l’apartat de resultats de l’exemplar de la tesi doctoral. PER A LA
JUSTIFICACIÓ D'AQUESTA RELACIÓ, EL SOL·LICITANT HAURÀ
D'ADJUNTAR UN ESCRIT ON S'INDIQUE DE MANERA CONCRETA LA
CORRESPONDÈNCIA ENTRE ELS RESULTATS DE LA TESI DOCTORAL I
DELS ARTICLES, AMB MENCIÓ ESPECÍFICA DE LES PÀGINES, PARÀGRAFS,
FIGURES O TAULES, QUE PERMETEN COMPROVAR AQUESTA
CORRESPONDÈNCIA. Aquelles publicacions que no tinguen una relació directa
podran ser puntuades en l’apartat d’altres mèrits sempre que el seu tema estiga
relacionat amb el de la tesi doctoral i les revistes apareguen en el llistat del Journal of
Citation Report)
b.1.) Articles publicats i capítols de llibre:
b.1.1. 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, en revistes considerades com a equivalents per la Comissió d’Investigació;
fins a 12 punts.
Cada article serà valorat per relació a una àrea del Journal of Citation Report. La revista
serà buscada en les següents llistes: Biochemistry and Molecular Biology, Cell Biology,
Genetics and Heredity, Multidisciplinary Sciences i Neurosciences. Si l’article apareix
en dos o més s’escollirà la més favorable per al sol·licitant. Si l’article no apareix en cap
d’elles es buscarà en altres llistes de l’àrea més pròxima. Per a obtindre la puntuació
s’aplicarà la següent fórmula:
3 + 7 [1- (r-1)/(R-1)]
on r és la posició de la revista en l’àrea ordenada pel factor d’impacte i R el nombre
total de revistes avaluades en l’àrea.
Excepcionalment algun article podrà rebre la puntuació màxima (12 punts), quan a
judici de la comissió siga de gran rellevància en base a la qualitat del treball.
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b.1.2. Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció o capítols de llibres de difusió internacional, segons la llista de revistes de
l’àrea corresponent elaborada per la Comissió d’Investigació: fins a 6 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 1 i 3 punts.
b.1.3. Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de selecció o
capítols de llibres de difusió nacional, segons la llista de revistes de l’àrea corresponent
elaborada per la Comissió d’Investigació: fins a 4 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 1 i 2 punts.
b.1.4. Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de
selecció, segons la llista de revistes de l’àrea corresponent elaborada per la Comissió
d’Investigació: fins a 2 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 0,5 i 1 punt.
b.1.5. Altres articles: fins a 1 punt.
Cada article rebrà una puntuació entre 0 i 0,5 punts.
És imprescindible presentar l’ISSN i/o fotocòpia de la portada i de l’índex de la revista
on s’ha publicat l’article, en el cas de revistes que no apareixen en el Citation Index o en
la llista de revistes de la Comissió d’Investigació.
En cas que no se’n presente un original, és imprescindible l’ISBN i fotocòpia de l’índex
per a la valoració de llibres i capítols de llibre.
b.2.) Llibres de contingut científic
- Llibres publicats per editorials científiques de prestigi
(segons la darrera llista aprovada per la Comissió d’Investigació): fins a 5 punts
-Altres llibres de contingut científic: fins a 2 punts
b.3.) Ponències i comunicacions publicades que han estat presentades en:
Congressos internacionals: fins a 1 punt
Congressos nacionals: fins a 0,5 punts
(màxim, tres treballs per congrés)
Es requereix la publicació total del treball, no només el resum o l’abstract. És
imprescindible la fotocòpia de la portada i de l’índex de la publicació en actes o
proceedings, i el seu ISBN.
b.4.) Patents: fins a 10 punts
Patents en ús: 10 punts; sense ús: 5 punts
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts
Quant tots els treballs inclosos en l’apartat b:
- Si els treballs estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació consegüent per
avaluar-los.

Premis extraordinaris de doctorat - Convocatòria curs 2015/2016 -

—12—

-

-

Quan el treball el signen més de quatre persones, la puntuació atorgada s’ha de
multiplicar per 0,8; 0,7; 0,5 i 0,4; segons que el nombre d’autors siga 5; 6; 7 o més
de 7, excepte en el cas dels articles de rellevància mencionats a l’apartat b.1.1.
També es multiplicarà per 1,3 si el sol·licitant és el primer autor del treball.
La producció científica amb un suport diferent del paper (electrònic, audiovisual,
etc.) es valorarà amb el mateixos criteris que la producció científica equivalent amb
suport en paper.

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts)
c.1) Beques FPI o homologades: fins a 2 punts (0,5 punts per any)
c.2) Participacions en congressos, amb treballs no publicats; però acreditats per
abstracts: fins a 2 punts. Cada participació 0,5 punts. Si algun sol·licitant supera les 4
participacions rebrà la màxima puntuació i els altres no veuran normalitzada la seua
puntuació
c.3) Estades a l’estranger: fins a 3 punts
c.4) Participació acreditada en projectes d’investigació: fins a 1 punt, per cada projecte
0,25. Si algun sol·licitant supera els 4 projectes rebrà la màxima puntuació i els altres no
veuran normalitzada la seua puntuació.
c.5) Altres publicacions incloent articles de revisió i altres mèrits. Si els articles són del
SCI, 2 punts /article, fins a 6 punts. Si té més de 3 articles rebrà la màxima puntuació i
els altres no veuran normalitzada la seua puntuació.
Notes:
-Si s’assoleix la màxima puntuació en algun dels subapartats, cal normalitzar-ne les
puntuacions.
-El premi extraordinari només es podrà atorgar si la puntuació és superior a 35 punts

Àrea 5: Ciències de la Natura
a) La tesi doctoral i les circumstàncies especials que s’hagueren pogut donar a
l’hora de realitzar-la (fins a 20 punts).
a.1) Informes secrets sobre la tesi: fins a 5 punts. En cas de no poder valorar els
informes secrets, l’expedient es puntuarà sobre 15 punts.
a.2) Expedient: fins a 10 punts.
a.3) Doctorat europeu/internacional: 5 punts
b) Publicacions directament relacionades amb la tesi doctoral (fins a 70 punts).
b.1.) Articles publicats i capítols de llibre:
b.1.1. 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, en revistes considerades com a equivalents per la Comissió d’Investigació;
fins a 12 punts.
Cada article serà valorat per relació a la seua àrea del Journal of Citation Report,
aplicant la següent fórmula:
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3 + 7 [1-(r-1)/(R-1)]
On r és la posició de la revista en l’àrea ordenada pel factor d’impacte i R el nombre
total de revistes avaluades en l’àrea.
Excepcionalment algun article podrà rebre la puntuació màxima (12 punts), quan
a judici de la comissió siga de gran rellevància sobre la base de la qualitat del
treball.
b.1.2. Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció o capítols de llibres de difusió internacional, segons la llista de revistes de
l’àrea corresponent elaborada per la Comissió d’Investigació: fins a 6 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 1 i 3 punts. Excepcionalment es podran atorgar
puntuacions superiors a 3 punts.
b.1.3. Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de selecció o
capítols de llibres de difusió nacional, segons la llista de revistes de l’àrea corresponent
elaborada per la Comissió d’Investigació: fins a 4 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 1 i 2 punts. Excepcionalment es podran atorgar
puntuacions superiors a 2 punts.
b.1.4. Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de
selecció, segons la llista de revistes de l’àrea corresponent elaborada per la Comissió
d’Investigació: fins a 2 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 0,5 i 1 punt. Excepcionalment es podran atorgar
puntuacions superiors a 1 punt.
b.1.5. Altres articles: fins a 1 punt.
Cada article rebrà una puntuació entre 0 i 0,5 punts. Excepcionalment es podran atorgar
puntuacions superiors a 0,5 punts.
És imprescindible presentar l’ISSN i/o fotocòpia de la portada i índex de la revista on
s’ha publicat l’article, en el cas de revistes que no apareixen en Citation Index o en la
llista de revistes de la Comissió d’Investigació.
En el cas de no presentar-ne un original, és imprescindible l’ISBN i la fotocòpia de
l’índex per a la valoració de llibres i capítols de llibre.
b.2.) Llibres
- Llibres publicats per editorials científiques de prestigi: fins a 12 punts
- Altres llibres:fins a 8 punts
b.3.) Ponències i comunicacions publicades que han estat presentades en:
Congressos internacionals: fins a 1 punt
Congressos nacionals: fins a 0,5 punts
(màxim, tres treballs per congrés)
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Es requereix la publicació total del treball, no només el resum o l’abstract. És
imprescindible la fotocòpia de la portada i de l’índex de la publicació en actes o
proceedings, i el seu ISBN.
b.4.) Patents: fins a 10 punts
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts
Quant tots els treballs inclosos en l’apartat b:
-

-

Si els treballs estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació consegüent per
avaluar-los.
Quan el treball el signen més de cinc persones, la puntuació atorgada s’ha de
multiplicar per 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 i 0,5; segons que el nombre d’autors siga 6; 7; 8; 9;
10 ó més de 10; excepte en el cas dels articles de rellevància mencionats a l’apartat
b.1.1.
La producció científica amb un suport diferent del paper (electrònic, audiovisual,
etc.) es valorarà amb el mateixos criteris que la producció científica equivalent amb
suport en paper.

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts)
c.1.) Beques FPI o homologades: fins a 2 punts (0,5 punts per any)
c.2.) Participacions en congressos, amb treballs no publicats, però acreditats per
abstracts: fins a 2 punts. Cada participació 0,5 punts. Si algun sol·licitant supera les 4
participacions rebrà la màxima puntuació i els altres no veuran normalitzada la seua
puntuació
c.3.) Estades a l’estranger: fins a 3 punts
c.4.) Participació acreditada en projectes d’investigació: fins a 1 punt.
c.5.) Altres publicacions amb poca relació amb la tesi incloent articles de revisió i altres
mèrits. Si els articles són del SCI, 2 punts /article. Fins a 6 punts.
Nota: Si s’assoleix la màxima puntuació en algun dels subapartats, cal normalitzar-ne
les puntuacions.
Àrea 6: Farmàcia
a) La tesi doctoral i les circumstàncies especials que s’hagueren pogut donar a
l’hora de realitzar-la (fins a 20 punts).
a.1.) Informes secrets sobre la tesi (fins a 5 punts). En cas de no poder valorar els
informes secrets, l’expedient es puntuarà sobre 15 punts.
a.2.) Expedient fins a 10 punts.
a.3.) Doctorat europeu/internacional 5 punts
b) Publicacions directament relacionades amb la tesi doctoral (fins a 70 punts).
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b.1.) Articles publicats i capítols de llibre:
b.1.1. Articles científics publicats en revistes que apareixen en Citation Index de l’any
de la publicació o de l’últim disponible; en el cas de les Ciències Socials i Humanitats,
en revistes considerades com a equivalents per la Comissió d’Investigació; fins a 12
punts.
Cada article serà valorat per relació a la seua àrea del Journal of Citation Report,
aplicant la següent fórmula:
3 + 7 [1- (r-1)/(R-1)]
on r és la posició de la revista en l’àrea ordenada pel factor d’impacte i R el nombre total
de revistes avaluades en l’àrea.
Excepcionalment algun article podrà rebre la puntuació màxima (12 punts), quan a
judici de la comissió siga de gran rellevància sobre la base de la qualitat del treball.
b.1.2. Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció o capítols de llibres de difusió internacional, segons la llista de revistes de
l’àrea corresponent elaborada per la Comissió d’Investigació: fins a 6 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 1 i 3 punts. Excepcionalment es podran atorgar
puntuacions superiors a 3 punts.
b.1.3. Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de selecció o
capítols de llibres de difusió nacional, segons la llista de revistes de l’àrea corresponent
elaborada per la Comissió d’Investigació: fins a 4 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 1 i 2 punts. Excepcionalment es podran atorgar
puntuacions superiors a 2 punts.
b.1.4. Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de
selecció, segons la llista de revistes de l’àrea corresponent elaborada per la Comissió
d’Investigació: fins a 2 punts.
Cada article rebrà una puntuació entre 0,5 i 1 punt. Excepcionalment es podran atorgar
puntuacions superiors a 1 punt.
b.1.5. Altres articles: fins a 1 punt.
Cada article rebrà una puntuació entre 0 i 0,5 punts. Excepcionalment es podran atorgar
puntuacions superiors a 0,5 punts.
És imprescindible presentar l’ISSN i/o fotocòpia de la portada i índex de la revista on
s’ha publicat l’article, en el cas de revistes que no apareixen en Citation Index o en la
llista de revistes de la Comissió d’Investigació.
En el cas que no se’n presente un original, és imprescindible l’ISBN i la fotocòpia
de l’índex per a la valoració de llibres i capítols de llibre.
b.2.) Llibres
- Llibres publicats per editorials científiques de prestigi: fins a 12 punts
- Altres llibres: fins a 8 punts
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b.3.) Ponències i comunicacions publicades que han estat presentades en:
Congressos internacionals: fins a 1 punt
Congressos nacionals: fins a 0,5 punts
(màxim, tres treballs per congrés)
Es requereix la publicació total del treball, no només el resum o l’abstract. És
imprescindible la fotocòpia de la portada i de l’índex de la publicació en actes o
proceedings, i el seu ISBN.
b.4.) Patents: fins a 10 punts
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts
Quant tots els treballs inclosos en l’apartat b:
-

-

Si els treballs estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació consegüent per
avaluar-los.
Quan el treball el signen més de cinc persones, la puntuació atorgada s’ha de
multiplicar per 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 i 0,5, segons que el nombre d’autors siga 6; 7; 8; 9;
10 o més de 10, excepte en el cas dels articles de rellevància mencionats a l’apartat
b.1.1.
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.

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts)
c.1.) Beques FPI o homologades: fins a 2 punts (0,5 punts per any)
c.2.) Participacions en congressos, amb treballs no publicats, però acreditats per
abstracts: fins a 2 punts. Cada participació 0,5 punts. Si algun sol·licitant supera les 4
participacions rebrà la màxima puntuació i els altres no veuran normalitzada la seua
puntuació
c.3.) Estades a l’estranger. Màxim 1 any. Fins a 3 punts.
c.4.) Participació acreditada en projectes d’investigació. Es comptabilitzaran anys de
participació a temps complet. Fins a 1 punt.
c.5.) Altres mèrits: idiomes, cursos de formació obtinguts durant el període de formació
de la tesi, publicacions amb poca relació amb la tesi incloent-hi articles de revisió i
altres mèrits. Fins a 2 punts.
- Nota: Si s’assoleix la màxima puntuació en algun dels subapartats, cal normalitzarne les puntuacions.

Àrea 7: Medicina
a) Tesi doctoral i circumstàncies especials en la seua realització (fins a 20 punts).
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- Cursos de doctorat.
• Notes màximes: 12 punts.
• Es restaran 0,5 punts per cada notable i un punt per cada aprovat.
- Tesi doctoral europea/internacional: 3 punts.
- Informe del tribunal:
• Unanimitat en la valoració de la idoneïtat de la tesi doctoral per a optar al premi
extraordinari (especial rellevància): 5 punts.
• Es restarà un punt per cada informe que no reculla aquesta possibilitat.
Aquest apartat només es valorarà si en la documentació de tots els aspirants consta la
valoració del tribunal
b) Publicacions relacionades directament amb la tesi doctoral (fins a 70 punts).
b.1.) Publicacions en revistes científiques (màxim 40 punts)
El candidat o la candidata prioritzarà, al seu criteri, les 5 publicacions més rellevants a
què ha donat lloc el seu treball de tesi doctoral. Cada article haurà d’incloure totes les
dades necessàries per a localitzar-lo i identificar-lo, a més de l’índex d’impacte (l’any
de publicació), el “quartil” que ocupa en l’especialitat que l’autor considere, i el nombre
de citacions i les referències bibliogràfiques dels articles en què ha estat citat.
Es valorarà:
• Valoració del factor d’impacte entre:
0-0,99: 1 punts
1-1,99: 2 punts
2-2,99: 3 punts
3-3,99: 4 punts
4-4,99: 5 punts
5-5,99: 6 punts
6-6,99: 7 punts
>7: 8 punts
• Valoració de la posició en el “quartil”:
1r quartil: 4 punts
2n quartil: 3 punts
3r quartil: 2 punts
4t quartil: 1 punts
• Revistes del SCI: 5 punts
• Revistes internacionals: 3 punts
• Revistes nacionals no SCI: 2 punts

S’hi aplicarà un factor de correcció relatiu la posició de la persona sol·licitant en la llista
d’autors.
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1a posició: factor 1
2a posició: factor 0,8
3a posició: factor 0,7
4a o més: factor 0,5
La resta de publicacions es valoraran segons el barem general fins a 5 punts.
b.2.) Llibres i capítols de llibres (màxim 15 punts)
Es valoraran fins a un màxim de dos llibres o capítols de llibres publicats triats per
l’autor. Cada aportació haurà d’incloure totes les dades necessàries per a la seua
localització i identificació, a més de l’ISBN.
Llibre: editorial internacional : 10 punts
Llibre: editorial nacional : 5 punts
Capítol de llibre: 3 punts
S’hi aplicarà un factor de correcció en relació amb el nombre d’autors, semblant al
descrit en l’apartat de publicacions en revistes científiques.
b.3.) Comunicacions i ponències en congressos científics (màxim 10 punts)
Es valoraran fins a un màxim de cinc comunicacions i/o ponències a congressos
científics realitzades els últims cinc anys des de la convocatòria. Cada aportació haurà
d’incloure totes les dades necessàries per a la seua localització i identificació.
Ponència en congrés internacional : 2 punts
Ponència en congrés nacional : 1 punt
Comunicació en congrés internacional: 1 punt
Comunicació en congrés nacional: 0,5 punts
S’hi aplicarà un factor de correcció segons la posició del candidat o candidata, semblant
al que s’ha descrit en l’apartat de publicacions en revistes científiques.
b.4.) Patents
Es valoraran les patents en els últims cinc anys des de la convocatòria, fins a 2,5 punts
per patent.
C) Altres mèrits (fins a 10 punts).
-

Beques homologades: 1 punts per any (màxim de 5 punts).
Estades a l’estranger: 0,5 punts per mes (màxim de 8 punts)
Investigador col·laborador en PI: 0,25 punts per mes ( màxim d’1 punt)
Altres mèrits
Àrea 8: Enginyeria

A) Tesi doctoral i circumstàncies especials (fins a 20 punts)
- Expedient. Segons l’equivalència:
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Nota
Punts
Excel·lent 3
Notable
2
Aprovat
1
La puntuació s’obtindrà multiplicant la qualificació del mòdul pel nombre de crèdits,
fins a un màxim de 7 punts.
- Doctorat europeu/internacional: 3 punts.
- Informes. Cada informe es valorarà segons la següent taula:
Punts
Especial
rellevància
Molt destacable

2
1

Destacable

0,5

Altres

0

fins a un màxim de 10 punts.
b) Publicacions directament relacionades amb la tesi (fins a 70 punts).
S’aplicarà un factor de correcció que dependrà del nombre d’autors segons la taula
següent:
Autors
Fins a 4
5
6
7
Més de 7

Factor
1
0,9
0,8
0,6
0.4

b.1.) Articles publicats i capítols de llibres.
Articles científics (Citation Index, IP nivell superior): 12 punts.
Articles científics (Citation Index, IP nivell inferior): 9 punts.
Articles científics àmbit internacional (no en el Citation Index): 6 punts.
Capítols de llibres de difusió internacional: 6 punts.
Articles científics d’àmbit nacional: 4 punts.
Capítols de llibres de difusió nacional: 4 punts.
Articles científics d’àmbit local o autonòmic: 2 punts.
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Altres articles: un punt.
b.2.) Llibres:
Llibres (editorials científiques de prestigi): 12 punts.
Altres llibres: 8 punts.
b.3.) Ponències i comunicacions publicades íntegrament.
Congressos internacionals: un punt.
Congressos nacionals: 0,5 punts.
b.4.) Patents.
Patent: 10 punts.

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts).
• Beques FPI i homologades: un punt per any. Màxim 4 punts.
• Participació en congressos (treballs no publicats). Màxim un punt.
- Congrés internacional: 0,1 punt / treball.
- Congrés nacional: 0,05 punts / treball.
• Estades a l’estranger: 0,5 per mes. Màxim 4 punts.
• Participació en projectes d’investigació: 0,125 per any. Màxim 0,5 punts.
• Altres publicacions (no directament relacionades amb la tesi). Màxim un punt.
• Altres mèrits no considerats (relacionats amb la tesi). Màxim un punt.

Nota. Quan la nota obtinguda en un subapartat supere la màxima puntuació atorgable
(subapartats limitats amb valor màxim) es normalitzaran les puntuacions.

Àrea 9: Psicologia
a) Tesi de doctorat i circumstàncies especials que pogueren haver-se donat en la
seua realització (fins a 20 punts).
Seguint el referit barem, s'acorda considerar:
a.1.) L'expedient de doctorat/estudis de postgrau; es valora per 10 punts quan tots el
mòduls estan qualificats amb excel·lent, minorant-se amb 0,5 punts per cada notable i
amb 1 punt per cada aprovat.
a.2.) Els informes secrets emesos pels membres del tribunal sobre la idoneïtat de la tesi
per al premi extraordinari de doctorat. Màxim 3 punts.
S’atribueix el valor quantitatiu a cada valoració seguint allò que s'ha reflectit en la taula
següent:
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Qualificació
Especial rellevància
Destacable
Bona
No mereixedora

valor
1
0,5
0,25
0

Se n’obté la mitjana aritmètica, dels informes emesos. El valor final es multiplica per 3
a.3.) Doctorat europeu/internacional i altres circumstàncies especials fins 7 punts.
b) Publicacions única i exclusivament relacionades directament amb la tesi
doctoral (fins a 70 punts).
-

No es valorarà l’edició de la tesi quan existeix garantia de publicació per a tots els
doctors i les doctores.

b.1.) Articles publicats i capítols de llibre:
b.1.1 Fins a 12 punts, per a articles científics publicats en revistes que apareixen
en Citation Index de l'any de la publicació o de l'últim disponible; en el cas de les
Ciències Socials i Humanes, en revistes considerades com equivalents per la
Comissió d'Investigació, d’acord a:
Fins 12 punts, per a articles científics publicats en revistes que figuren en el JCR,
en els dos primers quartils de l’àrea més favorable, en cas de figurar en més d’una.
Fins 10 punts, per articles científics publicats en revistes que figuren en el JCR, en
els dos últims quartils de l’àrea més favorable, en cas de figurar en mes d’una.
Fins 8 punts, per a articles científics publicats en revistes considerades com
equivalents per la Comissió d’Investigació.
b.1.2 Fins a 6 punts, per a articles científics publicats en revistes d'àmbit
internacional amb comitè de selecció o capítols de llibres de difusió internacional
b.1.3. Fins a 4 punts, per a articles científics publicats en revistes d'àmbit nacional
amb comitè de selecció o capítols de llibres de difusió nacional
b.1.4 Fins a 2 punts, per a articles científics publicats en revistes d'àmbit local o
autonòmic amb comitè de selecció, segons la llista de revistes de la corresponent
àrea elaborada per la Comissió d'Investigació,
b.1.5 Fins a 1 punt, per a altres articles
b.2.) Llibres
Fins a 12 punts per als llibres publicats per editorials científiques de prestigi
(segons el darrer llistat aprovat per la Comissió d’Investigació)
Fins a 5 punts per als llibres amb una extensió superior a 100 pàgines.
Fins a 3 punts per als llibres amb una extensió no superior a 100 pàgines.
b.3.) Ponències i comunicacions a congressos publicats
Màxim d'1 punt en congressos de caràcter internacional,
Màxim de 0,5 punts en congressos de caràcter nacional o local
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Les ponències i comunicacions estaran publicades íntegrament, no sols un resum o
abstract. Màxim, tres treballs per congrés.
b.4.) Patents
Màxim de 10 punts.
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts.
c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts).
Els valors resultants de l’epígraf seran ponderats si alguna de les candidatures
supera el seu valor màxim.
Es valoraran els mèrits distribuïts en els apartats següents:
c.1.) Beques de formació de personal investigador (i les homologades): 0,5 punts / any;
amb un màxim de 2 punts.
c.2.) Participació en congressos o reunions científiques no publicats i acreditats amb
abstract i/o certificats de participació: 0,1 punts si és internacional; 0,05 punts si és
nacional; amb un màxim de 2 punts.
c.3.) Estades a l'estranger: 0,5 punts / any; amb un màxim de 2 punts.
c.4.) Participació acreditada en projectes d'investigació: 0,25 punts/any; amb un màxim
de 2 punts.
c.5.) Altres mèrits (publicacions no relacionades directament, única o exclusivament
amb la tesi, o mèrits semblants) amb un màxim de 2 punts.
Feta la valoració de tots els candidats, sols es podrà atorgar el premi extraordinari de
doctorat a aquells candidats que obtinguen una puntuació igual o superior al 50% de la
puntuació més elevada obtingut per un candidat.
Àrea 10: Economia i Sociologia
a) Tesi doctoral: fins a 20 punts.
- 15 punts a l’expedient del doctorat/estudis de postgrau (si el doctorand ha obtingut el
diploma d’estudis avançats, la qualificació d’aquest tindrà un pes del 25% i la resta de
l’expedient de doctorat tindrà un pes del 75%).
- 4 punts si es tracta de doctorat europeu/internacional.
- Un punt per als informes.
b) Publicacions relacionades amb la tesi doctoral: fins a 70 punts.
Es valoraran únicament i exclusivament les publicacions que es relacionen directament
amb el tema de la tesi doctoral. Aquests treballs es classificaran de la següent manera:
-

Articles científics publicats en revistes que figuren en el JCR d’excel·lència,
prioritàriament en categories afins a l’àrea d’Economia i Sociologia, fins a 12 punts.
Articles científics publicats en revistes que figuren en el JCR normals (segona línia),
prioritàriament en categories afins a l’àrea d’Economia i Sociologia, fins a 8 punts.
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-

Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de selecció,
fins a 6 punts.
Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de selecció, fins
a 4 punts.
Articles científics en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de selecció, fins
a 2 punts.
Altres articles, fins a un punt.
Llibres publicats en editorials de prestigi, fins a 12 punts.
Llibres en altres editorials, fins a 8 punts.
Publicacions en llibres i capítols de llibres en editorials de prestigi de difusió
internacional, fins a 6 punts
Publicacions en llibres i capítols de llibres en editorials de prestigi de difusió nacional fins a
4 punts.
Publicacions en llibres i capítols de llibres (resta), fins a 2 punts.
Ponències presentades i defensades en congressos espanyols, fins a 0,5 punts.
Ponències presentades i defensades en congressos estrangers, fins a un punt (si es tracta de
pòsters, 50 %).
Documents de treball:
o Amb avaluació anònima, fins a un punt.
o Sense avaluació anònima, fins a 0,5 punts.
o Altres documents de treball (centre, departament, etc), fins a 0,5 punts.

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral: fins a 10 punts.
La Comissió acorda valorar els mèrits que es relacionen amb el tema de la tesi doctoral. Per
tant, s’acorda valorar:
- Estades a l’estranger: 3 punts màxim (un punt per any).
- Participació en projectes d’investigació: un punt per projecte.
- Beques (no valorades en altres conceptes): un punt per beca.
- Premis: fins a 0,5 punts per premi.
- Altres mèrits: fins a 2 punts.
Després de la valoració de tots els candidats només s’atorgarà el premi extraordinari de
doctorat als candidats que obtinguen una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació més
elevada obtinguda per un candidat.
Àrea 11: Dret
a) Tesi doctoral i circumstàncies especials: Fins a 20 punts.
a.1.) Expedient de doctorat/estudis de postgrau: fins a 10 punts
- Premi Extraordinari de màster: 10
- Excel·lent: 9
- Notable: 8
- Aprovat: 6
- Cursos convalidats no computen per a la mitjana
a.2.) Informes de membres del Tribunal de Tesi: fins a 3 punts
- Punts per informe: 1; 0,6; 0,4; 0
Premis extraordinaris de doctorat - Convocatòria curs 2015/2016 -

—24—

a.3.) Doctorat europeu/internacional i altres circumstàncies: fins a 7 punts
- Doctorat europeu/internacional: 4 punts
- Altres circumstàncies especials: fins a 3 punts
b) Publicacions directament relacionades amb la tesi doctoral: fins a 70 punts
b.1.) Articles publicats i capítols de llibres
b.1.1.) Articles científics:
b.1.1.1. Revistes d’àmbit internacional: fins a 6 punts
b.1.1.2. Revistes d’àmbit nacional: fins a 4 punts
b.1.1.3. Revistes d’àmbit local o autonòmic: fins a 2 punts
b.1.1.4. Altres articles: fins a 1 punt
Si les revistes figuren al llistat de la Comissió d’Investigació, s’afegiran a la resultant de
l’anterior les següents puntuacions :
- Qualificades amb 5 pel llistat : 6 punts
- Qualificades amb 4 pel llistat : 4 punts
- Qualificades amb 3, 2, 1 i 0,5 pel llistat : eixos mateixos punts
b.1.2.) Capítols de llibres :
b.1.2.1. De difusió internacional: fins a 6 punts
b.1.2.2. De difusió nacional: fins a 4 punts
b.2.) Llibres de contingut científic:
b.2.1. Monografies i obres de creació científica: fins a 8 punts
b.2.2. Editorial de prestigi: 4 punts addicionals a l’anterior.
b.2.3. Edicions crítiques (textos legals, sentències, etc.): fins a 5 punts
b.2.4. Traduccions amb introducció, anotacions, etc.: fins a 5 punts
b.3.) Ponències i comunicacions a congressos publicades:
b.3.1. Congressos internacionals: fins a 1 punt
b.3.2. Congressos nacionals: fins a 0,5 punts
b.4.) Patents: fins a 10 punts
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts
Quant tots els treballs inclosos en l’apartat b:
-

-

Si els treballs estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació consegüent per
avaluar-los.
Quan el treball el signen més de cinc persones, la puntuació atorgada s’ha de
multiplicar per 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 i 0,5; segons que el nombre de autors siga 6; 7; 8; 9;
10 o més de 10, excepte en el cas dels articles de rellevància mencionats a l’apartat
b.1.1.
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.

Si la participació és exclusiva com a director, coordinador o similar, la puntuació es
reduirà per 0’5.
c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral: Fins a 10 punts.
c.1.) Beques FPI i homologades per la Universitat: 2 punts
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c.2.) Participacions en congressos no publicades: fins a 2 punts
c.3.) Estades a l’estranger: 1 punt per any i fraccions proporcionals
c.4.) Participació en projectes d’investigació: fins a 2 punts
c.5.) Altres mèrits: fins a 2 punts

Àrea 12: Geografia i Història
a) La tesi doctoral i les circumstàncies especials que es puguen donar a l’hora de
realitzar-la (fins a 20).
-

-

Expedient: fins a 10. Es valorarà amb 10 si tots els mòduls tenen excel·lent, d’altra
banda es calcularà la mitjana ponderada en funció del nombre de crèdits de cada
mòdul.
Doctorat europeu/internacional: fins a 5 punts.
Informes dels membres del tribunal: fins a 5 punts. Es puntuaran d’acord amb la
següent escala: especial rellevància: 1 punt; molt destacable: 0,5; destacable: 0,25;
bona: 0,1; no mereixedora: 0.

b) Publicacions directament relacionades amb la tesi doctoral (fins a 70 punts).
S’han de valorar únicament i exclusiva les publicacions que es relacionen directament
amb el tema de la tesi doctoral. Per fer-ho, s’ha d’utilitzar l’exposició raonada que haja
redactat la persona sol·licitant, en què se n’ha de justificar la relació i exposar
indicadors de comprovació en cada cas.
La valoració de les publicacions s’ha de fer d’acord amb la classificació següent:
b.1.) Articles publicats i capítols de llibre:
-

Articles científics publicats en revistes que apareixen en Citation Index de l’any de
la publicació o de l’últim disponible, en el cas de les ciències socials i humanitats,
en revistes considerades com a equivalents per la Comissió d’Investigació: fins a 12
punts.

-

Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de selecció
o capítols de llibres de difusió internacional, segons la llista de revistes de l’àrea
corresponent elaborada per la Comissió d’Investigació: fins a 6 punts.

-

Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de selecció o
capítols de llibres de difusió nacional, segons la llista de revistes de l’àrea
corresponent elaborada per la Comissió d’Investigació: fins a 4 punts.

-

Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de
selecció, segons la llista de revistes de l’àrea corresponent elaborada per la Comissió
d’Investigació: fins a 2 punts.

-

Altres articles: fins a un punt.
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És imprescindible presentar l’ISSN o la fotocòpia de la portada i l’índex de la revista en
què s’ha publicat l’article, en el cas de revistes que no apareguen en Citation Index o en
la llista de revistes de la Comissió d’Investigació.
b.2.) Llibres
- Llibres publicats per editorials científiques de prestigi: fins a 12 punts.
- Altres llibres amb més de 100 pàg.: fins a 8 punts.
- Altes llibres amb menys de 100 pàg.: fins a 5 punts.
- Edicions crítiques de llibres amb estudi introductori i anotacions: fins a 5 punts.
- Traduccions de textos clàssics amb estudi introductori i anotacions: fins a 5 punts.
Si no se’n presenta l’original, és imprescindible l’ISBN i la fotocòpia de l’índex per a la
valoració de llibres i capítols de llibre.
b.3.) Ponències i comunicacions publicades que s’hagen presentat en:
- Congressos internacionals: fins a un punt.
- Congressos nacionals: fins a 0,5 punts.
(màxim, tres treballs per congrés).
Es requereix la publicació total del treball, no només el resum. És imprescindible la
fotocòpia de la portada i de l’índex de la publicació en les actes i el seu ISBN.
b.4.) Patents: fins a 10 punts
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts
Quant a tots els treballs inclosos en l’apartat b:
-

-

Si els treballs estan en premsa o acceptats, es requereix l’acreditació consegüent per
avaluar-los.
Quan el treball el signen més de cinc persones, la puntuació atorgada s’ha de
multiplicar per 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 i 0,5; segons que el nombre d’autors siga 6; 7; 8; 9;
10 o més de 10, excepte en el cas dels articles de rellevància mencionats a l’apartat
b.1.1.
La producció científica en un suport diferent del paper (electrònic, audiovisual, etc)
es valorarà amb els mateixos criteris que la producció científica equivalent amb
suport de paper.

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi (fins a 10):
-

Beques de formació del personal investigador: fins a 3 punts (beca FPU de quatre
anys, 3 punts).
Congressos o reunions no publicades: fins a 2 punts (0,25 en congressos
internacionals, 0,1 en nacionals).
Estades a l’estranger: fins a 2 punts (0,5 per mes d’estada).

Premis extraordinaris de doctorat - Convocatòria curs 2015/2016 -

—27—

-

Participació en projectes: fins a 3 punts. Es distingeix entre participació com a
investigador (0,5 per any en projectes competitius; 0,2 en no competitius) i com a
col·laborador (0,1 per any).
Àrea 13: Filologia, Traducció i Comunicació

a) Tesi de doctorat (fins a 20 punts)
a.1.) L’expedient de doctorat o dels estudis de postgrau, fins a 17 punts. En els
expedients de les candidatures que pel seu programa inclouen qualificació de Diploma
d'Estudis Avançats (DEA), la distribució interna serà:
Valor dels estudis realitzats ............. 75 %
Valor del DEA ................................. 25 %
a.2.) Els informes secrets emesos pels membres del tribunal sobre la idoneïtat de la tesi
per al premi extraordinari de doctorat. Màxim 1 punt. S’atribueix el valor quantitatiu a
cada valoració seguint allò que s’ha reflectit en la taula següent:
Qualificació
valor
Especial rellevància
Destacable
Bona
No mereixedora

3
2
1
0

El valor resultant serà proporcional a este màxim. L’absència d’informe es valorarà com
“no mereixedora”: 0 punts
a.3.) El grau de doctor europeu/internacional, si així fóra, valorat en 2 punts, dins del
conjunt d’aquest epígraf.
b) Publicacions relacionades directament amb la tesi doctoral: (fins a 70 punts)
-

Es valoraran els treballs presentats i degudament justificats, tal com s’estableix en el
referit barem.

-

El valor resultant d’aquest epígraf serà ponderat si alguna de les candidatures en
supera el valor màxim.

-

La puntuació es basarà en la següent forma de difusió dels resultats (article 5 de
l’esmentada normativa, i apartats b.1 a b.5 del referit barem):

b.1.) Articles publicats i capítols de llibre
b.1.1.) Fins a 12 punts per a articles científics publicats en:
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-

Revistes que apareixen en els Citation Indexes de l’any de la publicació o de l’últim
disponible. També revistes considerades com a equivalents per la Comissió
d’Investigació de la UV.

-

Revistes que en el DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas: http://dice.cindoc.csic.es/) hagen estat
classificades mitjançant la lletra A per ANEP/FECYT.

-

Revistes estrangeres d’excel·lència científica e incloses en bases de dades
internacionals (ERIH, Latindex, WOK, Arts and Humanities Citation Index,
International
Medieval
Bibliography,
Index
Islamicus,
Bibliographie
Linguistique/Linguistic Bibliography, MLA, etc.).

b.1.2.) Fins a 6 punts per:
- Articles científics publicats en revistes de difusió internacional, amb comitè de
selecció i avaluadors externs, segons la llista de revistes de la corresponent àrea
elaborada per la Comissió d’Investigació, o publicats en revistes que en el DICE
hagen estat classificades amb la lletra B per ANEP/FECYT. En el cas de revistes
estrangeres, es podrà tenir en compte la seva inclusió en altres bases de dades.
-

Capítols de llibres, de difusió internacional, publicats en editorials de prestigi.

b.1.3.) Fins a 4 punts:
- Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de selecció,
segons la llista de revistes de la corresponent àrea elaborada per la Comissió
d’Investigació o pel DICE.
Per a la valoració d’articles en revistes sense classificació de ANEP/FECYT o
revistes no indexades, es tindran en compte les característiques de la revista,
l’existència d’avaluadors externs, el nombre de criteris Latindex complits, la seua
presència en bases de dades, així com altres indicis de qualitat. En aquests casos,
s’ha d’indicar, com a mínim, si la revista compleix amb els requisits següents: a)
existència d’un comitè científic internacional; b) avaluació externa; c) bases de
dades, repertoris i butlletins bibliogràfics en què consta; d) obertura editorial; e)
percentatge d’articles d’autors aliens a la institució editora.
-

Capítols de llibres de difusió nacional.

b.1.4.) Fins a 2 punts:
- Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de
selecció, segons la llista de revistes de la corresponent àrea elaborada per la
Comissió d’Investigació.
-

Capítols de llibres de difusió local.

b.1.5.) Fins a 1 punt per a altres articles.
NOTA b.1:
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És imprescindible presentar l’ISSN i/o fotocopia de la portada i de l’índex de la revista
on s’ha publicat l’article.
Per a la valoració dels capítols de llibre és imprescindible indicar l’ISBN, i presentar el
text (amb la fotocòpia de l’índex i la pàgina de crèdits).
b.2.) Llibres. Fins a 12 punts:
b.2.1.) Monografies científiques:
Per a la puntuació es tindran en compte el prestigi de l'editorial, l’existència d’un procés
d’avaluació i selecció d’originals, el nombre de pàgines i la difusió nacional o
internacional de la publicació. Obtindran la màxima puntuació els publicats en editorials
científiques de prestigi en l'àrea (vegeu: Scholarly Publishers Indicators in Humanities
and Social Sciences: http://epuc.cchs.csic.es/SPI/).
b.2.2.) Edicions crítiques:
- Fins a 8 punts per a les edicions crítiques d’obres amb estudi introductori i
anotacions.
b.2.3.) Edicions de traduccions:
-

Fins a 8 punts per als llibres traduccions de textos clàssics amb estudi introductori i
anotacions.

NOTA b.2:
Per a la valoració dels llibres, és imprescindible indicar l’ISBN i presentar-ne
l’exemplar (com a mínim fotocòpia de l’índex i la pàgina de crèdits).
b.3.) Ponències i comunicacions a congressos publicades:
-

Congressos de caràcter internacional: fins a 1 punt.

-

Congressos de caràcter nacional: fins a 0,5 punts.

Màxim, tres treballs per congrés.
NOTA b.3:
Les ponències i comunicacions estaran publicades íntegrament, no sols un resum o
abstract.
És imprescindible fotocòpia de la portada de la publicació i de l’índex de la publicació
(actes o proceedings), l’ISBN i la pàgina de crèdits.
b.4.) Patents: fins a 10 punts.
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts.
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NOTA GENERAL APARTAT B:
Respecte a tots els treballs inclosos en l’apartat b:
-

Si els treballs estan en premsa o acceptats, cal aportar el text acceptat i l’acreditació
consegüent: en el cas dels llibres, de l’editorial i amb indicació de l’ISBN, en el cas
d’articles, de la direcció o secretaria de la revista.

-

Quan signen el treball més de cinc persones, la puntuació atorgada s’ha de
multiplicar per 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 i 0,5; segons que el nombre de autors siga 6; 7; 8; 9;
10 o més de 10 respectivament, excepte en el cas dels articles de rellevància
mencionats a l’apartat b.1.1.

-

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.

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts)
Es valoraran els mèrits distribuïts en els apartats següents:
c.1.) Beques de formació de personal investigador (i les homologades): 1 punt per any;
c.2.) Contribucions en congressos (o reunions científiques), amb treballs no publicats,
relacionats amb la tesi i acreditats per certificat de participació i/o abstract: 0,3 punts si
és internacional, 0,2 punts si és nacional o local;
c.3.) Estades a l’estranger: 0,25 punts per mes;
c.4.) Participació acreditada en projectes d’investigació: 0,25 punts per any;
c.5.) Altres mèrits (conferències, cursos, premis rebuts, etc.) relacionats amb la tesi:
0,25 punts (màxim).
Nota: Si s’assoleix la màxima puntuació en els apartats Bo C, se’n normalitzaran les
puntuacions.
En cas de no valoració, s’indicarà el motiu, segons la taula següent:
codi observacions
01 document digital /CD tesi doctoral
02 no justificat
03 no relacionat amb el tema de tesi
04 anterior al període de tesi
05 valorat en un altre apartat
06 repetit
07 acreditació insuficient
08 posterior a setembre del curs acadèmic anterior a l’any d’edició del premi
09 editor (sense estudi)
10 no pertinent
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Feta la valoració de tots els candidats, només es podrà atorgar Premi Extraordinari de
Doctorat a aquells candidats que obtinguen una puntuació igual o superior al 50 % de la
puntuació més alta obtinguda per un candidat.
RESUM
A) TESI DOCTORAL ...................................................................................................fins a ..... 20
a.1) Expedient de formació de doctorat o dels estudis de postgrau ......................................... ..... 17
a.2) 1nformes secrets ............................................................................................................... ....... 1
a.3) Doctor europeu o internacional ........................................................................................ ....... 2
B) PUBLICACIONS .....................................................................................................fins a ..... 70
b.1) Articles publicats i capítols de llibre
• Articles (amb ISSN):
b.1.i) segons Citation Indexes o equivalents (revistes A en DICE o revistes estrangeres
indexades) ........................................................................................................................fins a ..... 12
b.1.ii) difusió internacional (incloses revistes B en DICE) .............................................fins a ....... 6
b.1.iii) difusió nacional ...................................................................................................fins a ....... 4
b.1.iv) d’àmbit local ........................................................................................................fins a ....... 2
b.1.v) altres .....................................................................................................................fins a ....... 1
• Capítols de llibre (amb ISBN):
b.1.ii) difusió internacional..............................................................................................fins a ....... 6
b.1.iii) difusió nacional ...................................................................................................fins a ....... 4
b.1.iv) d’àmbit local ........................................................................................................fins a ....... 2
b.1.v) altres .....................................................................................................................fins a ....... 1
b.2) Llibres (amb ISBN)
b.2.i) Monografies científiques ........................................................................................fins a ..... 12
b.2.ii) Edició crítica ........................................................................................................fins a ....... 8
b.2.iii) Traducció de textos clàssics ................................................................................fins a ....... 8
b.3) Ponències i comunicacions a congressos publicades
b.3.i) Caràcter internacional ............................................................................................fins a ....... 1
b.3.ii) Caràcter nacional o local ......................................................................................fins a .... 0,5
b.4) Patents: ....................................................................................................................fins a ..... 10
b.5) Altres documents ...................................................................................................fins a ....... 2
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Si més de cinc persones signen un treball, la puntuació atorgada s’ha de multiplicar per 0,9; 0,8;
0,7; 0,6 o 0,5; segons que el nombre de autors siga 6; 7; 8; 9; 10 o més de 10 respectivament,
excepte en el cas dels articles de rellevància mencionats a l’apartat b.1.1.
c) Altres mèrits ..............................................................................................................fins a ..... 10
c.1) Beques de formació de personal investigador .................................................... per any: ....... 1
c.2) Congressos o reunions no publicats
c.2.i) internacional ...................................................................................................fins a .... 0,3
c.2.ii) nacional .........................................................................................................fins a .... 0,2
c.3) Estades a l'estranger ............................................................................................ per mes: .. 0,25
c.4) Participació en projectes d'investigació .............................................................. per any: .. 0,25
c.5) Altres mèrits ...................................................................................... fins a un màxim de .. 0,25

Àrea 14: Filosofia i Ciències de l’Educació
a) Tesi de doctorat i circumstàncies especials que pogueren haver-se donat en la
seua realització (fins a 20 punts). seguint el referit barem, s'acorda considerar:
a.1.) L'expedient de doctorat/estudis de postgrau, que així consta en l'expedient del
candidat, fins a 12 punts.
Els expedients de les candidatures que pel seu programa inclouen qualificació de
diploma d’estudis avançats (DEA), la distribució interna serà:
valor dels estudis realitzats .............................. 75%.
valor del dea..................................................... 25%.
a.2.) Els informes secrets emesos pels membres del tribunal sobre la idoneïtat de la tesi
per al premi extraordinari de doctorat.
S’atribueix el valor quantitatiu a cada valoració seguint allò que s'ha reflectit en la taula
següent:
qualificació
especial rellevància
destacable
bona
no mereixedora

valor
5
3
2
0

l’absència d’informe es valorarà com “no mereixedora” – 0 punts
a.3.) El grau de doctorat europeu/internacional, si així fóra, valorat en 3 punts, dins del
conjunt d’aquest epígraf.

Premis extraordinaris de doctorat - Convocatòria curs 2015/2016 -

—33—

b) Publicacions relacionades directament amb la tesi doctoral: fins a 70 punts.
- Es valoraran els treballs presentats i degudament justificats, tal com s’estableix en el
referit barem.
- Els valors resultants seran ponderats si alguna de les candidatures supera el valor
màxim d'aquest epígraf.
- La puntuació es basarà en la següent forma de difusió dels resultats (article 5 de
l’esmentada normativa, i apartats b.1 a b.5 del referit barem):
b.1.) Articles publicats i capítols de llibre:
- Fins a 12 punts, per a articles científics publicats en revistes que apareixen en
citation index de l'any de la publicació o de l'últim disponible; en el cas de les
ciències socials i humanes, treballs publicats en revistes considerades com
equivalents per la comissió d'investigació.
- Fins a 6 punts, per a articles científics publicats en revistes d'àmbit internacional amb
comitè de selecció o capítols de llibres de difusió internacional, segons la llista de
revistes de la corresponent àrea elaborada per la comissió d'investigació,
- Fins a 4 punts, per a articles científics publicats en revistes d'àmbit nacional amb
comitè de selecció o capítols de llibres de difusió nacional, segons la llista de revistes
de la corresponent àrea elaborada per la comissió d'investigació,
- Fins a 2 punts, per a articles científics publicats en revistes d'àmbit local o autonòmic
amb comitè de selecció, segons la llista de revistes de la corresponent àrea elaborada
per la comissió d'investigació,
- Fins a 1 punt, per a altres articles.
b.2.). Llibres:
- Fins a 12 punts per als llibres publicats per editorials científiques de prestigi,
- Fins a 8 punts per als llibres amb una extensió superior a 100 pàgines,
- Fins a 8 punts per a les edicions crítiques de llibres amb estudi introductori i
anotacions,
- Fins a 8 punts per als llibres traduccions de textos clàssics amb estudi introductori i
anotacions,
- Fins a 5 punts per als llibres amb una extensió no superior a 100 pàgines.
b.3.) Ponències i comunicacions a congressos publicats:
- Màxim d'1 punt en congressos de caràcter internacional
- Màxim de 0,5 punts en congressos de caràcter nacional o local
Les ponències i comunicacions estaran publicades íntegrament, no sols un resum o
abstract.
b.4.) Patents: màxim de 10 punts.
b.5.) Altres publicacions: de menor entitat i les depositades en internet sense comitè de
selecció: a 0,5 punts per mèrit.
Com a pauta general per aquest epígraf:
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-

-

D'acord amb la normativa (annex de l’esmentada normativa i barem, nota a b.1) serà
imprescindible l'ISBN per a la valoració de la publicació;
Per a ser avaluats els treballs en premsa o acceptats s'ha de presentar la corresponent
acreditació.
Quan el treball el signen més de cinc persones, la puntuació atorgada s’ha de
multiplicar per 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 i 0,5; segons que el nombre de autors siga 6; 7; 8; 9;
10 o més de 10, excepte en el cas dels articles de rellevància mencionats a l’apartat
b.1.1.
La producció científica en suport diferent del paper (electrònic, audiovisual, etc.) es
valorarà amb els mateixos criteris que l'equivalent en suport de paper;
No es valorarà l’edició de la tesi en format cd/digital per Publicacions de la
Universitat de València perquè tot doctorand d’aquesta universitat la té garantida;
Els valors resultants de l’epígraf seran ponderats si alguna de les candidatures supera
el seu valor màxim.

c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts).
els valors resultants de l’epígraf seran ponderats si alguna de les candidatures supera
el seu valor màxim.
es valoraran els mèrits distribuïts en els apartats següents:
c.1.) Beques de formació de personal investigador (i les homologades): fins a 5 punts
c.2.) Participació en congressos o reunions científiques no publicats i acreditats amb
abstracts: 0,1 punts si és internacional: 0,05 punts si és nacional
c.3.) Estades a l'estranger: 0,5 punts / mes;
c.4.) Participació acreditada en projectes d'investigació: 0,25 punts / any
c.5.) Altres mèrits (conferències, cursos, o mèrits semblants, premis rebuts) 0,25 punts.
c.6.) Publicacions relacionades indirectament amb la tesi: fins a 1 punt.
Nota: si s’assoleix la màxima puntuació en qualsevol dels subapartats, cal normalitzarne les puntuacions.
Feta la valoració de tots els candidats, només es podrà atorgar premi extraordinari de
doctorat a aquells candidats que obtinguen una puntuació igual o superior al 50% de la
puntuació més elevada obtinguda per un candidat.
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