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Premi extraordinari de doctorat en Biotecnologia Biomèdica 
i Evolutiva 
 

Es convoquen els premis extraordinaris de doctorat en Biotecnologia Biomèdica i 
Evolutiva 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 
El candidat ha d’aportar un curriculum vitae actualitzat i detallat pel que fa a les 
publicacions (índex d’impacte, posició de la revista a les bases de dades). A més, 
també ha d’adjuntar un informe del director de la tesi amb el qual doni la seva 
conformitat. 

Cal que el candidat indiqui les publicacions derivades de la tesi i altres mèrits que hi 
estiguin relacionats i que consideri rellevants. Aquesta documentació ha d’estar 
datada en el període comprès entre la inscripció al programa de doctorat fins dos anys 
posteriors a la lectura. 

Criteris de valoració 
1. Activitat investigadora 
Les publicacions originals a revistes científiques indexades a JCR resultat de la tesi 
doctoral suposaran un 80% del total de la valoració. Es tindrà en consideració 
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l’impacte de la revista i la posició del sol·licitant entre els autors d’acord amb el barem 
següent: 

 Publicacions a revistes que en el seu grup se situïn en el primer quartil: 3 
punts, si és el primer autor (o el de correspondència); 2.5, si és el segon, i 2 
punts en qualsevol altra posició. 

 Publicacions a revistes que, en el seu grup, es trobin al segon quartil: 2 punts, 
si es el primer autor (o el de correspondència); 1.5 punts, si és el segon, i 1 en 
qualsevol altra posició. 

 Publicacions a revistes que, en el seu grup, es trobin al tercer quartil: 1 punt, si 
és el primer autor (o el de correspondència); 0.5 punts, si és el segon i 0.25 
punts en qualsevol altra posició. 

 Les publicacions indexades situades en una altra posició, o no indexades, es 
valoraran amb 0.1 punts, com a màxim. 

2 . Altres mèrits 
Pel que fa a altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral, podran ser considerades 
beques, comunicacions a congressos, estades a centres d’investigació estrangers, 
activitats de transferència i divulgació, etc., i suposaran un 20% de la valoració total. 

2.1 Beques (triar un ítem) 

 UE: 3 punts 
 FPI, FPU o CAIB: 2 punts 
 Beques competitives d’altres organismes 0.5 punts (mínim, 1 any) 
 Beques associades a projectes, col·laboració, etc. (màxim, 1 punt) 

2.2 Comunicacions a congressos 

 Comunicacions orals a congressos internacionals: 0.5 punts per comunicació 
 Comunicacions orals a congressos nacionals: 0.25 punts per comunicació 
 Pòsters: 0.1 punts per comunicació (màxim, 1 punt) 
 Conferència convidada nacional: 0.75 punts per conferència 

2.3 Activitats de transferència (incloent-hi patents): fins a 3 punts 

2.4 Menció de doctorat europeu o internacional: 3 punts 

2.5 Publicacions a revistes internacionals en què participi el doctorand, però que no 
siguin parts integrants de la seva tesi doctoral: fins a un màxim de 2 punts. 

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


