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Premi extraordinari de doctorat en Filologia i Filosofia 
 

Es convoquen els premis extraordinaris de doctorat en Filologia i Filosofia per a 
aquells doctors que hagin llegit la tesi doctoral durant el bienni 2014-2016, hi hagin 
obtingut la qualificació de cum laude i sol·licitin aquesta distinció.  

Les sol·licituds i la documentació requerida han de ser presentades mitjançant 
l’aplicació habilitada a l’adreça https://postgrau.uib.es/premio_extraordinario. 

La convocatòria romandrà oberta des del 22 de gener fins al 21 de febrer, ambdós 
inclosos. 

Per a qualsevol dubte que tinguin, poden posar-se en contacte amb l’EDUIB per 
correu electrònic a l’adreça tesisdoctorals.eduib@uib.es (amb l’assumpte «premi 
extraordinari»), personalment o per telèfon (horari d’atenció als alumnes: de dilluns a 
divendres, de 9 h a 13 h) a: 

Escola de Doctorat de la UIB  
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda  
Universitat de les Illes Balears  
Cra. de Valldemossa, km 7.5  
07122 Palma (Illes Balears)  
Tel.: 971 17 3056 – 971 17 3189 

Requisits de les sol·licituds 
La comissió utilitzarà el barem especificat a aquesta convocatòria. Aquest recompte 
de puntuació pretén valorar els resultats derivats de la recerca duta a terme pel 
doctorand durant el període de formació doctoral i, consegüentment, atorgar el premi 
a la tesi amb la producció científica més rellevant. 

Amb l'objectiu de poder tenir en compte publicacions i altres mèrits que estassin en 
procés de revisió en el moment de les defenses respectives, així com la publicació dels 
últims resultats, la comissió preveu, a efectes de baremació, un període màxim de dos 
anys després de la defensa. 

Criteris de valoració 
 Valoració de l'excel·lència de la tesi doctoral: 30% 
 Curriculum vitae (presentat segons els models de CV tipificats existents): 40% 

(seran valorades especialment les publicacions –llibres, capítols de llibres, 
articles-, de les quals el doctorand haurà de lliurar un exemplar). 

 Expedient acadèmic de grau i postgrau: 15% 
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 Altres mèrits de recerca: pertànyer a grups d'investigació consolidats, 
participar en projectes I + D, treballs en comissions de l'especialitat, etc.  

Disposició final 
En cas d’empat, la comissió establirà criteris adients per discriminar entre les diverses 
candidatures. 


