BAREM 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 és 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
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com altres circumstàncies especials.

b) Publicacions directament relacionades amb la tesi doctoral (fins a 70
punts).
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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

O

raonada que haja redactat la persona sol·licitant, en què s’ha de justificar la relació
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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’ha de fer d’acord amb la classificació
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següent:

b.1.) Articles publicats i capítols de llibre:
• 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.
• Articles científics publicats en revistes d’àmbit internacional amb comitè de
selecció o capítols de llibres de difusió internacional: fins a 6 punts.
• Articles científics publicats en revistes d’àmbit nacional amb comitè de selecció
o capítols de llibres de difusió nacional: fins a 4 punts.

• Articles científics publicats en revistes d’àmbit local o autonòmic amb comitè de
selecció: fins a 2 punts.
• Altres articles: fins a 1 punt.
Per a la valoració dels articles, es tindrà en compte els criteris i les llistes de
valoració aprovades per la Comissió d’Investigació per a l’elaboració de la
Memòria 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 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
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original, és imprescindible l’ISBN, la fotocòpia de l’índex i la pàgina de crèdits.
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b.2.) Llibres

- Llibres publicats per editorials científiques de prestigi (segons el darrer llistat
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aprovat per la Comissió d’Investigació i el SPI Scholarly Publisher Indicators in
Humanities and Social Sciences); fins a 12 punts

ER

- Altres llibres de contingut científic: fins a 8 punts
Per a la valoració de llibres, en cas que no es presente un original, és
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imprescindible l’ISBN, la fotocòpia de l’índex i la pàgina de crèdits.
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, el seu ISBN i la pàgina de crèdits.
b.4.) Patents: fins a 10 punts
b.5.) Altres documents: fins a 2 punts

Quan 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, a 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 ó més de 10, 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
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la producció científica equivalent amb suport en paper.
c) Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral (fins a 10 punts)

-
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§
§
§
§

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
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§
§

Nota: si s’assoleix la màxima puntuació en algun dels subapartats, cal
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normalitzar-ne les puntuacions.

Disposició derogatòria: Queda derogat el barem anterior, aprovat pel acord
del Consell de Govern de 23 de novembre de 2004, modificat el 29 de
novembre de 2005.

Aprovat pel Consell de Govern de 21 de desembre de 2012. ACGUV 266/2012.
Modificat en Consell de Govern de 17 de desembre de 2013. ACGUV 271/2013.

