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Departament d’Economia Aplicada  
 
Criteris específics de baremació 
 
Professor contractat doctor interí 

 
Activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim: 20 punts) 
Per semestre de docència universitària en grau (1 punt) 
Per semestre de docència universitària en màster (1 punt) 
Per semestre de docència no universitària (0,25 punts) 
 
Activitat d’investigació (màxim: 25 punts) 
Participació en projectes competitius (3 punts) 
Presentació en congressos i conferencies (1 punt) 
Publicació d'articles a revistes JCR, Scmigo/Scopus (4 punts) 
 
Altres mèrits (màxim: 5 punts) 
Editor revista JCR, Scmigo/Scopus (1 punt) 
Referee en revistes JCR, Scmigo/Scopus (1 punt) 
Estades a l'estranger (1 punt) 
Beques postdoctorals (per any) (1 punt) 
Activitat professional (per any) (1 punt) 
Català (0,5 punts) 
Anglès (0,5 punts) 
Altres beques (per any) (1 punt) 
 
 
Criteris específics de baremació 
 
Professor visitant 

 
Activitat acadèmica (màxim: 10 punts) 
Editor revista JCR, Scmigo/Scopus (5 punts) 
Referee en revistes JCR, Scmigo/Scopus (1 punt) 
Beques postdoctorals (per any) (1 punt) 
Gestió universitària (per any) (0,5 punts) 
 
Activitat d’investigació (màxim: 15 punts) 
Participació en projectes competitius (3 punts) 
Presentació en congressos i conferències (2 punts) 
Publicació d'articles en revistes JCR, Scmigo/Scopus (4 punts) 
 
Activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim: 5 punts) 
Per cada semestre de docència universitària en grau (1 punt) 
Per cada semestre de docència no universitària (0,25 punts) 
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Els estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor/a) (màxim: 5 punts) 
Doctorat internacional (tesi escrita i llegida en anglès) (4 punts) 
Cum laude (1 punt) 
Nota mitjana (sobre 10) del màster ponderat per 0,25 puntsaremació 
 
Altres mèrits (màxim: 5 punts) 
Altres beques (per any) (1 punt) 
Activitat professional (per any) (1 punt) 
Estades a l'estranger (1 punt) 
Català (0,5 punts) 
Anglès (0,5 punts) 
 
 
Criteris específics de baremació 
 
Professor ajudant doctor 

 
Expedient acadèmic (inclosos els cursos de doctorat) (màxim: 10 punts) 
Cum laude (1 punt) 
Nota mitjana (sobre 10) de cursos de doctorat ponderat per 0,5 punts 
Nota mitjana (sobre 10) del màster ponderat per 0,25 punts 
Nota mitjana (sobre 10) del grau ponderat per 0,25 punts 
 
Beques d'investigació (màxim: 5 punts) 
Per any de beca FPI, FPU o beca a càrrec de projecte d'investigació (2,5 punts) 
 
Activitat d’investigació (màxim: 10 punts) 
Participació en projectes competitius (3 punts) 
Presentació en congressos i conferències (2 punts) 
Publicació d'articles a revistes JCR, Scmigo/Scopus (4 punts) 
 
Activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim: 5 punts) 
Per semestre de docència universitària en grau (1 punt) 
Per semestre de docència no universitària (0,25 punts) 
 
Altres mèrits (màxim: 5 punts) 
Altres beques (1 punt) 
CAP o màster del professorat (0,5 punts) 
Estades a l'estranger (1 punt) 
Català (0,5 punts) 
Anglès (0,5 punts) 
Altres  
 
 


