Departament de Biologia
Criteris específics de baremació
Professor contractat doctor interí

Cada mèrit només podrà ser valorat en un únic apartat
1) Expedient acadèmic: màxim 10 punts
(Normalitzar en cas necessari)
1. Assignar el valor de l'expedient acadèmic de llicenciatura/grau tal com es calcula
oficialment, sense corregir ni igualar a cap altre valor. Multiplicar el resultat per 0,7
(afegir-hi 0,5 si és premi extraordinari).
2. Sumar el valor de l'expedient de màster, cursos de doctorat i qualificació de tesi i
multiplicar per 0,3 (afegir-hi 0,5 si és premi extraordinari).
3. Títol de doctor: només es valora:
1
Cum laude: 0,5 punts
Doctorat europeu/internacional: 1 punt
Premi extraordinari de doctorat: 1 punt
2) Activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 10 punts
(Normalitzar en cas necessari)
a) Universitària reglada:
1 punt per cada 30 hores de classe, impartides en llicenciatura, grau, màster
o doctorat.
En cas de docència virtual, es divideix el nombre d'hores per 6.
b) Docència oficial d’àmbit no universitari:
Curs acadèmic complet: 0,25 (primària); 0,5 (secundària i FP).
c) Altres cursos: fins a 1 punt
d) Tutories:
1. Treball de fi de màster: 0,2 punts; treball de fi de grau: 0,1 punts (la meitat
per codirecció).
2. Tutor de l'assignatura pràctiques externes: 0,1 punts.
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3. Qualsevol altre mèrit relacionat amb l’activitat docent a valorar per la
comissió: fins a 4 punts.
3) Activitat en investigació: màxim 15 punts
(Normalitzar en cas necessari)
a) Publicacions científiques:
Revistes indexades a ISI, JCR:
Posició de la
revista (quartils)

Primer
autor /

/

últim

Segon
autor

Altres
posicions

Corresponding
author
1

4

3

2

2

3

2

1

3

2

1

0,5

4

1

0,5

0,25

2

Revistes no indexades a ISI, JCR: 0,25 per publicació.
b) Llibres i capítols de llibres:
1. Editorial internacional: 2 punts (llibre); 1 punt (capítol)
2. Editorial nacional: 1 punt (llibre); 0,5 punts (capítol)
3. La comissió podrà valorar l’editor del llibre: fins a 2 punts
En cas de diversos autors, s’aplicaran els coeficients dels articles indexats
c) Participació en congressos:
1. Conferències convidades: 0,5 punts
2. Comunicació en congrés: 0,2 punts per comunicació
3. Organització de congressos: fins a 2 punts
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d) Projectes d'investigació:
1. IP de projecte competitiu: 2 punts/any si és internacional, 1,5 punts/any per
projecte nacional i 0,5 punts/any per projecte autonòmic.
2. Membre de l'equip investigador de projecte competitiu: 1 punt/any
internacional, 0,75 punts/any nacional i 0,25 punts/any autonòmic.
3. Investigador d'acció integrada o investigador d'acció especial o similars: IP
(0,5); membre
(0,25).
4. Investigador en xarxes d'investigació cooperativa (tipus Retics, Ciber): 0,5
punts/any (màxim 4 anys).
5. Convenis i contractes de recerca: IP (1); membre (0,5).
e) Transferència de tecnologia, patents. Suma de:
1. Patents internacionals: 2 punts. 1 punt més si té llicència
2. Patents nacionals: 1 punt. 1 punt més si té llicència
3. Registre de varietats: 2 punts
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f) Direcció de tesis doctorals: 2 punts per tesi defensada. Codirecció: 1 punt.
g) Beques predoctorals competitives: 1 punt/any.
h) Beques postdoctorals competitives, en funció del grau de competitivitat: fins
a 1 punt/any.
i) Altres mèrits de recerca: fins a 2 punts
1. Revisió d'articles
2. Edició de revistes
3. Revisió de projectes científics
4. Qualsevol altre mèrit: a valorar per la comissió. Ex.: Algun premi de
rellevància.
4) Programa presentat pels candidats, només si la plaça és per impartir una
assignatura nova: màxim 5 punts
A valorar per la comissió.
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5) Altres mèrits: màxim 5 punts
(Normalitzar en cas necessari)
1. Cursos rebuts d’especialització, a valorar per la comissió: fins a 2 punts.
2. Premis: fins a 2 punts.
3. Gestió acadèmica: fins a 2 punts.
4. Acreditacions:
Titular d'universitat: 1 punt
Catedràtic d'universitat: 2 punts
En la puntuació, la de més categoria exclou les de menor categoria.
5. Altres titulacions: màsters i doctorat (1 punt, fins a un màxim de 2 punts).
6. Estades en centres de recerca de prestigi reconegut: 1 punt/any a l'estranger
i 0,5 punts/any nacional (fins a 4 punts).
7. Contractes postdoctorals competitius: fins a 4 punts.
8. Altres contractes privats i públics: fins a 4 punts.
4
9. Qualsevol altre mèrit no previst explícitament en aquest barem serà valorat per la
comissió: fins a 2 punts.
Professor associat

Cada mèrit només podrà ser valorat en un únic apartat
1) Activitat professional: màxim 10 punts
(Normalitzar en cas necessari)
1. Activitat professional relacionada amb el perfil: 1 punt/any
2. Beques i contractes competitius: fins a 3 punts
2) Activitat docent: màxim 5 punts
(Normalitzar en cas necessari)
a) Activitat docent universitària reglada (en llicenciatura, grau, màster o doctorat):
1. Per cada 60 hores de classe impartides: 1 punt
2. Direcció de tesis doctorals: 2 punts per tesi
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3. Tutor de treball de fi de màster: 0,2 punts
4. Tutor de treball de fi de grau: 0,10 punts
5. Tutor de pràctiques externes (en empresa): 0,10 punts
En cas de cotutoria/codirecció, la puntuació es divideix per 2
b) Activitat docent universitària no reglada (en títols propis, cursos d'especialista
universitari - àmbit clínic):
Per cada 60 hores de classe impartides: 0,75 punts
c) Activitat docent no universitària (res si és la seva activitat professional)
1. Per cada 60 hores de classe impartides: 0,50 punts
2. Tutor de BIR, MIR, FIR: 0,25/any (fins a 1 punt)
3) Programa presentat pel candidat, només si la plaça és per impartir una assignatura nova
(màxim 5 punts)
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A valorar per la comissió

4) Activitat en investigació: màxim 5 punts
(Normalitzar en cas necessari)
a) Publicacions científiques:
Revistes indexades a ISI, JCR:
Posició
de
la Primer / últim autor /
revista (quartils)
/Corresponding author

Segon
autor

Altres posicions

1
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4
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0,25
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Revistes no indexades a ISI, JCR: 0,25 per publicació
b) Llibres i capítols de llibre:
1. Editorial internacional: 2 punts (llibre); 1 punt (capítol)
2. Editorial nacional: 1 punt (llibre); 0,5 punts (capítol)
3. La comissió podrà valorar l’editor del llibre: fins a 2 punts
En cas de diversos autors, s’aplicaran els coeficients dels articles indexats
c) Participació en congressos:
1. Conferències convidades: 0,5 punts
2. Comunicació en congrés: 0,2 punts per comunicació
3. Organització de congressos: fins a 2 punts
d) Projectes d'investigació:
1. IP de projecte competitiu: 2 punts/any si és internacional, 1,5 punts/any per
projecte nacional i 0,5 punts/any per projecte autonòmic.
2. Membre de l'equip investigador de projecte competitiu: 1 punt/any
internacional, 0,75 punts/any nacional i 0,25 punts/any autonòmic.
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3. Investigador d'acció integrada o investigador d'acció especial o similars: IP
(0,5); membre (0,25).
4. Investigador en xarxes d'investigació cooperativa (tipus Retics, Ciber): 0,5
punts/any (màxim 4 anys).
5. Convenis i contractes de recerca: IP (1); membre (0,5).

5) Estudis de doctorat: màxim 5 punts
Títol de doctor: 4,0 punts. A més, s’hi afegirà:
Cum laude: 0,5 punts
Doctorat europeu/internacional: 1 punt
Premi extraordinari de doctorat: 1 punt
Màster/DEA o equivalent (ex.: BIR) (excepte el que condueix a doctor): 1 punt per ítem
6) Altres mèrits: màxim 5 punts
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(Normalitzar en cas necessari)
1. Expedient acadèmic: fins a 4 punts
2. Altres beques no avaluades anteriorment: fins a 2 punts
3. Estades en empreses i centres de docència i investigació (mínim 3 mesos): fins a 4
punts
4. Premis d'investigació: 0,5 punts
5. Cursos de formació pedagògica: CAP: 1 punt
6. Cursos d’innovació docent en l’àmbit universitari: 0,25 punts per curs, amb
certificat d’aprofitament (màxim 2 punts)
7. Patents i registre de varietats: fins a 2 punts
8. Qualsevol altre mèrit no previst, a valorar per la comissió: fins a 2 punts
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