Annex 2
CONTRACTES PREDOCTORALS DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS CURS ACADÈMIC 2017-18
(Barem)
1) Expedient Acadèmic: màxim 10 punts
 Assignar el valor 5 a la nota més alta (expedient grau, llicenciatura, enginyeria, o
arquitectura) d’entre els candidats. En el cas d’haver realitzat el candidat dos o
més estudis es considerarà sempre el de major qualificació.
 Assignar el valor 5 a la nota més alta (expedient Màster Universitari Oficial) d’entre
els candidats. En el cas d’haver realitzat el candidat dos o més estudis de màster
universitari oficial es considerarà el de major qualificació.
2) Beques d’investigació (màxim 5 punts)-Normalitzat a 5 en cas necessari
 Beques pre-doctorals d’organismes públics vinculats amb la Unió Europea o
beques pre-doctorals internacionals competitives de prestigi reconegut: 2 punts
 Altres beques: col·laboració, bancs, fundacions privades (0,2 punts per beca i any):
màxim 0,5.
3) Activitat Investigadora (màxim 10 punts)-Normalitzat a 10 en cas necessari
 Considerant que actualment l’activitat científica es desenvolupa en l’àmbit
interdisciplinari i això dóna lloc a publicacions que es poden trobar a grups de
revistes científiques molt diverses, amb índex d’impacte de les revistes molt
diferents, per tal d’uniformar i no establir sistemes comparatius no admissibles, es
proposa aplicar el següent barem.
Publicacions científiques originals: Màxim 7 punts. Es normalitzarà respecte a la
suma més alta en cas necessari. Sumar les següents puntuacions (Criteri ANECA):
i)
Publicacions a revistes que dins el seu grup es trobin al primer tercil: 1
punt (considerant l’any de la publicació i sense considerar els reviews).
ii)
Publicacions a revistes que dins el seu grup es trobin al segon tercil: 0,75
punts (considerant l’any de la publicació i sense considerar els reviews).
iii)
Publicacions a revistes que dins el seu grup es trobin al tercer tercil: 0,5
punts (considerant l’any de la publicació i sense considerar els reviews).
 Reviews: Màxim 2 punts. Sumar els índexs d’impacte de les revistes (considerant
l’any de la publicació) dividit per l’índex de la revista de major impacte dins
l’especialitat. Normalitzar a 2 les puntuacions de tots els candidats respecte a la
suma més alta.
***NOTA PER A VALORAR ARTICLES, CAPÍTOLS DE LLIBRE o LLIBRES DE GRAN
IMPACTE: Amb l’objecte de no infravalorar articles, capítols de llibre o llibres de gran
impacte, s’exclouran de l’aplicació de l’apartat anterior. La comissió decidirà la millor
manera de valorar aquests articles, capítols de llibre o llibres.
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Màxim per llibres complets o capítols de llibres 2 punts-Valor normalitzable a la
suma més alta:
 Capítols de llibres de recerca a editorials internacionals (capítol en
anglès): 0,5 punts per capítol.
 Capítols de llibres de recerca a editorials espanyoles (capítol en castellà o
català): 0,25 punts per capítol.
 Autoria de llibres de recerca a editorials internacionals: 2 punts.
 Autoria de llibres de recerca a editorials espanyoles: 1 punt.



Participació en projectes d’investigació competitius: 0,2 punts per any



Conferències, comunicacions orals i pòsters (Màxim 1 punt)- Valor normalitzable a
la suma més alta:
 Comunicacions orals a congressos internacionals: 0,5 punts (per
conferència).
 Comunicacions orals a congressos nacionals: 0,25 punts (per conferència).
 Pòsters a congressos: 0,1 punts per comunicació (màxim 1 punt).
 Conferència convidada internacional: 1 punt.
 Conferència convidada nacional: 0,75 punts.

4) Activitat docent: màxim 5 punts - Normalitzar a 5 en cas necessari
 Docència reglada universitària: 2 punts per cada 10 crèdits de grau, llicenciatura,
Màster (100 h)
 Capítols de llibres docents a editorials internacionals: 0,5 punts per capítol
 Capítols de llibres docents a editorials nacionals: 0,25 punts per capítol
 Llibres docents a editorials internacionals: 2 punts
 Llibres docents a editorials nacionals: 1 punt
 Comunicacions a congressos docents: 0,1 punts per comunicació.(màxim 1 punt)
 Altres tipus de docència: Per cada curs acadèmic complet (9 mesos) a
l’ensenyament secundari (o equivalent de sumar els mesos treballats): 0,5 punts.
(Màxim 1 punt)
 Cursos d’especialització nacionals o internacionals impartits: 0,1 punts per cada 10
h (màxim 1 punt).
5) Altres mèrits: Màxim 5 punts (normalitzar a 5 punts en cas necessari)
 CAP: 1 punt.
 Per cada titulació de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte (no contemplat a
l’apartat 1): 2 punts.
 Per cada Màster Universitari Oficial (no contemplat a l’apartat 1): 2 punts.
 Premi Extraordinari Llicenciatura o grau: 1 punt.
 Premis Altres institucions: 0,5 punts (per premi).
 Cursos d’especialització rebuts: 0,1 punts per cada 10 h (màxim 1 punt).
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Estades a l’estranger o altres grups nacionals fora de les Balears: 0,25 punts per
cada mes d’estada.
Idiomes: 0,2 punts per cada un amb certificat equivalent al B2.
Activitat professional: 0,2 punts (per any), màxim 2 punts.
Altres titulacions (no contemplades a l’apartat 1): 0,5 punts.
Participació en projectes d’innovació pedagògica: 0,5 punts (per projecte).
Participació en projectes en línia (Campus Extens o altres plataformes educatives):
0,5 punts (per any acadèmic).
Altres Mèrits a valorar per la comissió: 0,5 punts com a màxim
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