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Departament de Física 
 

Criteris específics de baremació 
 
 

Professor contractat doctor interí 
 

Perfil òptim: Doctors amb l’acreditació pertinent i, per tant, plena capacitat docent i 
investigadora per desenvolupar tasques de docència i recerca. 
 
Criteris de valoració: Es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem que 
segueix. Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran als mèrits contrets en els 10 anys 
més recents (vegeu la nota al final del document), mentre que s’aplicarà un 50% de la 
puntuació consignada als mèrits al·legats d’anys anteriors. 

 
 
1. Expedient acadèmic, inclosos els cursos de doctorat (màxim 10 punts) 
 

• Expedient acadèmic de llicenciatura o de grau: la nota numèrica de 
l’expedient menys 5 punts. 

• Expedient acadèmic de postgrau: la nota numèrica de l’expedient 
menys 5 punts 

 
2. Activitat docent preferentment en universitats (màxim 10 punts) 
 

• Per cada 60 hores de docència impartida en universitats: 1 punt 
• Per cada any de docència no universitària impartida: 0,5 punts (0,05 

punts per mes si no arriba a l’any) 
 

3. Activitats en investigació (màxim 15 punts) 
• 3,0 punts per patent en explotació 
• 1,0 punts per article publicat en revistes amb índex d’impacte situades 

en el Q1 
• 0,8 punts per article publicat en revistes amb índex d’impacte situades 

en el Q2  
• 0,5 punts per article publicat en revistes amb índex d’impacte situades 

en el Q3 
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• 0,3 punts per article publicat en revistes amb índex d’impacte situades 
en el Q4 

• 0,1 punts per article publicat en revistes sense índex d’impacte 
•  Autoria de llibres, capítols de llibres i altres publicacions derivades de 

l’activitat de recerca: màxim 1 punt 
• 0,4 punts per participació rellevant del candidat en congressos d’àmbit 

internacional (conferència convidada, presidència de sessió, membre 
del comitè científic o del comitè organitzador o una altra activitat 
similar) 

• 0,2 punts per comunicació/pòster en congressos d’àmbit internacional 
• 0,3 punts per participació rellevant del candidat en congressos d’àmbit 

nacional (conferència convidada, presidència de sessió, membre del 
comitè científic o del comitè organitzador o una altra activitat similar) 

• 0,1 punts per comunicació/pòster en congressos d’àmbit nacional 
• Direcció (com a IP) de projectes de recerca finançats mitjançant 

convocatòries públiques i competitives: 1 punt per projecte i any o 
fracció (mínim 3 mesos) 

• Participació en projectes de recerca finançats mitjançant convocatòries 
públiques i competitives: 0,3 punts per projecte i any o fracció (mínim 
3 mesos) 

• Participació en treballs d’investigació realitzats mitjançant contractes o 
convenis amb entitats públiques o privades: 0,2 punts per projecte i 
any o fracció (mínim 3 mesos) 

• Altres mèrits en investigació: màxim 1 punt 
 

 
4. Programa assignatura nova (màxim 5 punts) 
 

• Valoració de la qualitat de la guia i la seva adaptació a la normativa de 
la UIB per a la redacció de les guies docents. 

 
 
5.       Altres mèrits (màxim 5 punts) 

 
• Ajuts de recerca postdoctorals (beques i/o contractes) obtinguts 

mitjançant convocatòries públiques i competitives: 1,5 punts per any de 
subvenció 
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• Beca FPI, FPU o equivalent: 0,5 punts per any de beca  
• Altres ajuts de postgrau: 0,3 punts per any 
• Beca de col·laboració de la UIB (més de 3 mesos): 0,2 punts 
• Estades en centres de recerca de prestigi reconegut: 1 punt per any 
• Activitat professional: màxim 1 punt 
• Altres titulacions: màxim 1 punt 
• Altres mèrits: màxim 2 punts 

 
 
 

Professors associats.  
 

Perfil òptim: Especialista de competència reconeguda que exerceix la seva activitat 
professional fora de l’àmbit acadèmic universitari i que, mitjançant les tasques docents, 
pot aportar coneixements i experiència professionals a la Universitat. 
 
Criteris de valoració: Es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem que 
segueix. Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran als mèrits contrets en els 10 anys 
més recents (vegeu la nota al final del document), mentre que s’aplicarà un 50% de la 
puntuació consignada als mèrits d’anys anteriors. 

 
1. Activitat professional (màxim 10 punts) 

• 1 punt per cada any d’activitat professional o 0,1 punts per mes si 
no s’arriba a l’any (màxim 10 punts). L‘activitat professional en la 
docència no universitària es considera dins aquest apartat 

• Altra activitat professional que no es pugui considerar a l’ítem 
anterior: màxim 1 punt 

 
2. Activitat docent, preferentment en universitats (màxim 5 punts) 

• 1 punt per cada 120 hores de docència impartida en universitats 
• Altra activitat docent que no es pugui considerar a l’ítem anterior 

(s’exclouen explícitament les activitats docents dels professors): 
màxim 1 punt  

 
3. Guia docent d’assignatura nova (màxim 5 punts) 

• Valoració de la qualitat de la guia i la seva adaptació a la normativa 
de la UIB per a la redacció de les guies docents 
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4. Activitat en investigació (màxim 5 punts) 

• 1,0 punts per article publicat en revistes amb índex d’impacte i 
situades en el Q1 

• 0,8 punts per article publicat en revistes amb índex d’impacte i 
situat en Q2  

• 0,5 punts per article publicat en revistes amb índex d’impacte i 
situat en Q3 

• 0,3 punts per article publicat en revistes amb índex d’impacte i 
situat en Q4 

• 0,1 punts per article publicat en revistes sense índex d’impacte 
• Autoria de llibres, capítols de llibres i altres publicacions derivades 

de l’activitat de recerca desenvolupada: màxim 1 punt 
• 0,4 punts per participació rellevant del candidat en congressos 

d’àmbit internacional (conferència convidada, presidència de sessió, 
membre del comitè científic o del comitè organitzador o una altra 
activitat similar) 

• 0,2 punts per comunicació/pòster en congrés internacional 
• 0,3 punts per participació rellevant del candidat en congressos 

d’àmbit nacional (conferència convidada, presidència de sessió, 
membre del comitè científic o del comitè organitzador o una altra 
activitat similar) 

• 0,1 punts per comunicació/pòster en congrés nacional 
• 0,2 punts per conferència convidada fora de congressos 
• Direcció (com a IP) de projectes de recerca finançats mitjançant 

convocatòries públiques i competitives: 1 punt per projecte i any o 
fracció (mínim 3 mesos) 

• Participació en projectes de recerca finançats mitjançant 
convocatòries públiques i competitives: 0,3 punts per projecte i any 
o fracció (mínim 3 mesos) 

• Participació en treballs d’investigació realitzats mitjançant 
contractes o convenis amb entitats públiques o privades: 0,2 punts 
per projecte i any o fracció (mínim 3 mesos) 

• Altres mèrits en investigació que no es puguin considerar en els 
ítems anteriors: màxim 1 punt 

 
5. Estudis de doctorat (màxim 5 punts) 
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• Títol de doctor: 5 punts 
• Títol de màster universitari / DEA / suficiència investigadora: 3 

punts 
• Estudis de màster universitari amb més de 30 crèdits superats: 2 

punts 
• Estudis de màster universitari amb més de 10 i menys de 30 crèdits 

superats: 1 punt 
 

6. Altres mèrits (màxim 5 punts) 
• Expedient acadèmic relacionat amb la plaça, independentment de la 

data d’expedició del títol, s’assignaran: 0,2 punts si la qualificació 
mitjana és d’aprovat (5,00-6,99), 0,6 punts si la qualificació 
mitjana és de notable (7,00-8,99) i 1 punt si la qualificació és 
d’excel·lent (9,00-10) (màxim 1 punt) 

• Altres titulacions: 0,25 punts per any de durada oficial (màxim 1 
punt) 

• Estades a l’estranger per raons acadèmiques: 0,5 punts per estada 
de durada igual o superior a 3 mesos i 0,3 punts per estada de 
durada inferior (màxim 2 punts) 

• Participació en projectes d’innovació educativa: 0,2 punts per 
projecte (màxim 1 punt) 

• Beca FPI, FPU o equivalent: 1,25 punt per any de beca (màxim 5 
punts) 

• Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, acreditacions 
oficials d’idiomes, etc.) (màxim 1 punt) 

 
 
 
 

CLAUSULA ADDICIONAL aplicable a tots els concursos (aprovada en CD 10/11/2016) 
 
En cas que, en aplicació del barem, la puntuació de qualque candidat superi el 

nombre màxim de punts corresponents a un determinat apartat, la comissió de 
contractació podrà acordar aplicar un factor d’escala a les puntuacions de tots els 
candidats en el dit apartat, de manera que la puntuació màxima resultant no superi en 
cap cas el valor màxim previst a la normativa de la UIB. 

 


