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Departament d'Economia de l'Empresa 
 
Criteris específics de baremació 
 
Professors contractats doctors interins 
 

1. Expedient acadèmic (màxim 10 punts). 
a. Fins a 10 punts pel títol de doctor obtingut en centres de prestigi 

reconegut dins l’àrea de coneixement de la plaça.* 
b. Fins a 5 punts per altres títols de doctor. 
c. Fins a 5 punts per màster oficial obtingut en centres de prestigi 

reconegut dins l’àrea de coneixement de la plaça.* 
d. Fins a 2 punts per altres màsters oficials. 
e. Altres: fins a 3 punts. 

2. Activitat docent preferentment realitzada en universitats (màxim 10 punts). 
a. 1 punt per any i assignatura d’experiència docent en títols de grau 

oficials. 
b. 1 punt per any i assignatura d’experiència docent en títols de màster 

oficials. 
c. Fins a 1 punt: 0,1 punts per any d’experiència docent no universitària. 
d. Altres: fins a 3 punts. 

3. Activitat en investigació (màxim 15 punts). 
a. 3 punts per publicació en revista amb indexació JCR (la indexació JCR 

l’any de publicació ha de constar al CV, en cas contrari no es valorarà). 
b. 10 punts per publicació en revista amb indexació JCR de primer quartil 

(si al CV no s’indica el quartil a l’any de publicació, no es valorarà com 
de primer quartil). 

c. Altres: fins a 4 punts. 
4. Programa presentat pel candidat, en cas que la plaça es convoqui per impartir 

una assignatura nova (màxim 5 punts). 
a. Els membres del tribunal valoraran discrecionalment l’adequació del 

programa proposat a les necessitats docents en aquesta assignatura. 
5. Altres mèrits (màxim 5 punts). 
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a. Fins a 3 punts per estada de recerca en centre estranger de prestigi 
reconegut de 3 mesos o més (es podran sumar les durades de diferents 
estades).** 

b. Fins a 3 punts per premis i altres reconeixements. 
c. Fins a 3 punts per beques d’investigació.  
d. Fins a 3 punts per membre de projectes de recerca competitius. 
e. Altres: fins a 2 punts. 

 

* El prestigi s’entén en funció de la qualitat de la recerca del professorat i dels titulats. 
** El prestigi s’entén en funció de la qualitat de la recerca del professorat i dels 
titulats. 
 
 
Professors visitants 
 

1. Activitat acadèmica (màxim 10 punts). 
a. 1 punts per cada any de càrrec de gestió universitària (rector, degà, 

director de departament). 
b. Altres: fins a 3 punts. 

2. Activitat en investigació (màxim 15 punts). 
a. Fins a 5 punts per publicació en revistes amb indexació JCR (la 

indexació JCR l’any de publicació ha de constar al CV). 
b. Fins a 5 punts per presentació de ponències en congressos 

internacionals de prestigi reconegut. El prestigi està en funció de la 
qualitat en recerca del comitè científic. 

c. Fins a 5 punts per seminaris de recerca, fora de la universitat o centre 
en què es treballa. 

d. Fins a 5 punts per participació en projectes de recerca competitius. 
e. Fins a 3 punts per beques d’investigació. 
f. Fins a 3 punts per estada de recerca en centre estranger de prestigi 

reconegut de 3 mesos o més (es podran sumar les durades de diferents 
estades).* 

g. Altres: fins a 4 punts. 
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3. Activitat docent preferentment realitzada en universitats (màxim 5 punts). 
a. Fins a 3 punts per experiència docent en títols de grau oficials. 
b. Fins a 3 punts per experiència docent en títols de màster oficials. 
c. 2 punts per docència universitària en anglès. 
d. Fins a 0,5 punts per experiència docent no universitària. 
e. Altres: fins a 2 punts. 

4. Els estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor) (màxim 5 punts). 
a. Fins a 5 punts pel títol de doctor obtingut en centres de prestigi 

reconegut dins l’àrea de coneixement de la plaça.* 
b. Fins a 2 punts per altres títols de doctor. 
c. Fins a 3 punts per màster oficial obtingut en centres de prestigi 

reconegut dins l’àrea de coneixement de la plaça.* 
d. Fins a 1 punt per altres màsters oficials. 
e. 1 punt per doctorat a l’estranger. 
f. 1 punt per doctorat internacional. 
g. Altres: fins a 2 punts. 

5. Programa assignatura (màxim 5 punt). 
a. Els membres del tribunal valoraran discrecionalment l’adequació del 

programa proposat a les necessitats docents en aquesta assignatura. 
6. Altres mèrits (màxim 5 punts). 

a. Fins a 3 punts per premis i altres reconeixements. 
b. Fins a 3 punts per la col·laboració amb revistes indexades JCR 

(avaluador, activitats editorials). 
c. Fins a 2 punts l’avaluació d’articles per a conferències internacionals de 

prestigi reconegut. El prestigi està en funció de la qualitat en recerca 
del comitè científic. 

d. Altres: fins a 2 punts. 

 
* El prestigi s’entén en funció de la qualitat de la recerca del professorat i dels titulats. 
 
 
Professors associats 
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1. Activitat professional (màxim 10 punts). 
a. 1 punt per any d’experiència professional, no docent, després de 

l’obtenció del títol de graduat o llicenciat consistent en les àrees de 
coneixement del Departament d’Economia de l’Empresa. Només es 
comptaran els anys en què l’experiència professional estigui 
relacionada amb les àrees del Departament d’Economia de 
l’Empresa. 

2. Activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim 5 punts). 
a. 1 punt per any d’experiència docent en cursos universitaris oficials. 
b. 0,1 punts per any d’experiència docent no universitària. 

3. Programa presentat pel candidat en cas que la plaça es convoqui per 
impartir una assignatura nova (màxim 5 punts). 

a. Els membres del tribunal valoraran discrecionalment l’adequació 
del programa proposat a les necessitats docents en aquesta 
assignatura. 

4. Activitat en investigació (màxim 5 punts). 
a. 2 punts per article publicat en revistes amb indexació JCR. 
b. Altres: fins a 2 punts. 

5. Estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor) (màxim 5 punts). 
a. Fins a 5 punts per doctorat en un programa de doctorat de prestigi 

reconegut dins l’àrea de la plaça.* 
b. Fins a 2 punts per doctorat en altres programes de doctorat. 
c. Fins a 1 punt per la suficiència investigadora o pel màster oficial que 

permeti entrar en un programa de doctorat. 
d. Altres: fins a 2 punts. 

6. Altres mèrits (màxim 5 punts). 
a. Fins a 1 punt per títols oficials de llengua anglesa. 
b. Fins a 1 punt per haver impartit cursos universitaris oficials en 

llengua anglesa. 
c. Fins a 4 punts per màsters (que no s’hagin comptat a l’apartat 

anterior). 
d. Altres: fins a 2 punts. 
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* El prestigi reconegut està en funció de la qualitat de la recerca dels 
professorat i dels titulats. 

 

 


