Premi Extraordinari de Doctorat en Dret
30/07/2018
Es comunica que es troba oberta la presentació de candidatures al Premi Extraordinari en
Dret, exclusivament per a aquells doctors/es que hagin llegit la seva tesi doctoral en aquest
Programa de Doctorat, i hagin obtingut la qualificació d'excel·lent “cum laude”, en el període
comprès entre l'octubre de 2014 i el setembre de 2017.
Per a participar és imprescindible emplenar la sol·licitud (veure model de sol·licitud:
http://cep.uib.cat/digitalassets/326/326664_instancia_general_-intact2.pdf), i enviar-la per
correu electrònic, així com tota la documentació requerida (veure més a baix en requisits) a
la següent adreça correu electrònic: (director.eduib@uib.es).

El termini de presentació de tota la documentació acaba el dia 28 de setembre de 2018.

Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar un CVN (existeix un model en la FECYT:
https://cvn.fecyt.es/editor/) i els documents que el/la candidat/ta estimi oportuns, i que es fa
esment en els Requisits aprovats per la Comissió Acadèmica del Dret, que són els següents:

1

Convocatòria
La convocatòria dels premis extraordinaris es realitzarà passat, al menys, un any natural del
període avaluable.

1. Expedient Acadèmic cursos de doctorat:
* màxim 2 punts.
Valoració de la etapa formativa considerant cursos, conferències, activitats transversals.
Estades a altres grups es considera a altres mèrits al final.

2. Beques d’investigació Relacionades amb la Tesi Doctoral:
* màxim 3 punts (ESCOLLIR UN SOL ÍTEM).
•

Beques estatals FPU i FPI: 3 punts

•

Beques pre-doctorals d’organismes públics vinculats amb la Unió Europea o beques
pre-doctorals internacionals competitives de prestigi reconegut: 3 punts

•

CAIB o equivalents de comunitats autonòmiques: 2.5 punts
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•

Beques pre-doctorals de La Caixa o altres organismes externs realment
competitives( bancs, fundacions privades ) 0.5 punts per beca (mínim un any de
durada).

•

Contractes pre-doctorals associats a projecte amb empreses, beques de col·laboració
d’un any de durada o similar (0.2 punts per beca i any): màxim 0.5 punts.

3. Activitat Investigadora
Publicacions científiques originals relacionades amb la Tesi Doctoral publicades des de l’inici
de la matrícula fins dos anys posteriors a la lectura de la Tesi.
Cal que el director de la tesi certifiqui la relació amb la Tesi.

ARTICLES EN REVISTES
En el camp de les Ciències Jurídiques es valora preferentment els treballs publicats en revistes
de reconegut prestigi i àmplia difusió acadèmica i professional. El nombre d'autors d'un
treball ha d'estar justificat pel tema, la complexitat i extensió. En aquest camp, es valoren les
publicacions en revistes el contingut de les quals reuneixi unes característiques determinades.
Treballs: que desenvolupin noves perspectives de l'ordenament jurídic; que suposin
investigacions originals sobre l'evolució històrica, social o cultural de les normes; que
introdueixin propostes rellevants de perfeccionament de les normes en relació amb el sistema
jurídic espanyol, europeu o internacional; que aportin coneixements i instruments
conceptuals i analítics per millorar l'eficàcia de les normes jurídiques i el compliment dels
objectius que es persegueixen amb elles, així com de les institucions i instruments encarregats
del seu disseny, interpretació, aplicació i eficàcia; que ofereixin solucions a problemes
d'interpretació, llacunes i contradiccions en regles o institucions jurídiques; que siguin obres
de caràcter general que es reconeguin com a referència dins d'una disciplina o suposin un
progrés en l'organització d'un camp temàtic poc estructurat.
En aquest camp també s'utilitza com a referència de qualitat per a les publicacions
espanyoles la base de dades DIU: Difusió i Qualitat Editorial de les Revistes Espanyoles
d'Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques. Aquesta base de dades es pot consultar a través
de la pàgina web
Es valorarà especialment la qualitat i amplitud dels treballs i el reconeixement que tinguin en
el seu àmbit les revistes en què s'han publicat.
•

Articles. màxim 1 punt (per article).

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRE
Es valoren com monografies les edicions impreses o electròniques de la tesi doctoral només
quan hagin estat publicades en editorials de prestigi.
Es valoren els llibres i capítols de llibres, particularment rellevants en les diferents branques i
disciplines, tenint-se en compte el nombre i qualitat de les cites quan sigui possible (o altres
mesures de nivell d'impacte), així com el prestigi internacional de l'editorial, els editors, la
col·lecció a la que es publica l'obra, el rigor en el procés de selecció i avaluació d’originals, i les
ressenyes en les revistes científiques especialitzades.
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Es valoren únicament els llibres que tinguin ISBN i que es publiquin en editorials
especialitzades de reconegut prestigi.
•

Llibres complets de caràcter científic (com autor o editor) màxim 3 punts (per llibre)

•

Capítols de llibres de recerca en editorials de prestigi nacional i, amb caràcter
preferent, de prestigi internacional a publicacions amb ISBN. màxim 1 punt (per
capítol)

•

Edicions o traduccions anotades de llibres, pròlegs de llibres, ressenyes bibliogràfiques
i similars. màxim 0,25 punts (per aportació).

CONFERÈNCIES I COMUNICACIONS ORALS.
•

Conferències convidades internacionals: 1 punt (per conferència)

•

Conferències convidades nacionals: 0.75 punts (per conferència)

•

Comunicacions orals a congressos internacionals: 0.5 punts (per comunicació)

•

Comunicacions orals a congressos nacionals: 0.25 punts (per comunicació)

4. Altres mèrits relacionats amb la Tesi Doctoral
•

Menció de doctorat europeu o internacional 0.5 punts.

•

Premis altres institucions: 0.25 punts (per premi).

•

Estades a l’estranger o altres grups nacionals (durant la tesi): 0.25 punts per mes
d’estada fins a un màxim de 1 punt Premis altres institucions: 0.25 punts (per premi).

5. Altres mèrits relacionats amb l’etapa formativa.
•

Activitat investigadora que no sigui part integrant de la seva Tesi Doctoral. Màxim per
aquest apartat 2 punts (es valoraran com s’ha indicat abans a l’epígraf de Activitat
investigadora tot donant la meitat de punts a cada publicació).

•

Idiomes. Màxim per aquest apartat: 0,5 punts: certificats oficials de llengües
estrangeres, principalment, anglès, francès i alemany.

Disposició final.
En cas d'empat es primaran per aquest ordre els següents apartats: activitat investigadora,
expedient acadèmic cursos de doctorat, beques d’investigació relacionades amb la tesi
doctoral, altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral i altres mèrits relacionats amb l’etapa
formativa.
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