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Departament de Filosofia i Treball Social 
 

Criteris específics de baremació 

 
Professor contractat doctor interí 

 

Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen la LOU i, si escau, el 
Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del 
personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.  

1. ACTIVITAT DOCENT (Màxim: 20)** 

0,1 punts cada 10 hores  A grau d’universitat pública 
0,05 punts cada 10 hores A grau d’universitat privada 
0,15 punts cada 10 hores  A postgrau d’universitat pública 
0,07 punts cada 10 hores A postgrau d’universitat privada 
0,07 punts cada 10 hores Tutorització de pràctiques externes universitàries 
0,02 punts cada 10 hores  Una altra docència universitària (títols propis de graus i  
  postgraus) 
0,01 punts cada 10 hores*** Una altra docència no universitària (cursos de capacitació 
   professional) 
 
** Es pressuposa que es tracta de docència presencial. En cas que sigui virtual no 
presencial, s’ha d’adaptar la puntuació segons el criteri de la comissió. 

*** Els cursos/activitats que s’han de considerar com a tals seran els establerts per 
cada comissió, sempre que compleixin la condició de tenir una durada mínima de 5 
hores. 

2. ACTIVITAT INVESTIGADORA (25)* 

 
    PROJECTES (5) 

2 punts cada proj.  IP projecte competitiu (proj. nacional o internacional) 
0,5 punts cada proj.  Membre d'un projecte competitiu a temps complet  
   (nacional o internacional) 
0,2 punts cada proj.  Membre d'un projecte competitiu a temps parcial  
   (nacional o internacional) 
   
    PUBLICACIONS (15) 
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    Llibres 

7 punts per cada obra  Autor ed. internacional independent 
4 punts per cada obra  Autor ed. nacional independent 
4 punts per cada obra  AA. VV. ed. internacional independent 
2 punts per cada obra  AA. VV. ed. nacional independent 
1 punt per obra  Autor publicació institucional no acadèmica 
1 punt per cada obra  Autor compartit publicació institucional no acadèmica 
0,5 punts cada obra  Editor publicació institucional 
0,5 punts cada obra  Editor compartit publicació institucional 
 
    Capítols de llibre 

2 punts per cada capítol i obra Autor ed. internacional 
1 punt per cada capítol i obra Autor ed. nacional 
0,2 punts per cada capítol i obra Autor publicacions institucionals 
1 punt per cada capítol i obra AA. VV. ed. internacional 
0,5 punts per cada capítol i obra AA. VV. ed. nacional 
0,1 punts per cada capítol i obra AA. VV. publicacions institucionals 
 
    Articles 

5 punts per cada article   JCR 
3 punts per cada article   Scopus 
2 punts per cada article   Bases internacionals especialitzades 
1 punt per cada article   Revistes amb sistema d’avaluació d’experts, 

altres bases de dades reconegudes 
0,1 punts per cada article   Actes a congressos i altres 
 
  
    CONGRESOS (5) 

0,25 punts per cada comun.   Ponències a congressos, jornades internacionals 
0,1 punts per cada comun.   Ponències a congressos, jornades nacionals 
 

 

*A l'apartat d'investigació, si el candidat que obtingui més puntuació supera la puntuació 
màxima, tindrà el màxim de punts. A la resta, tindrà la proporció corresponent. 

3. GUIA DOCENT PRESENTADA PEL CANDIDAT EN CAS QUE ES FACI UNA 
ASSIGNATURA NOVA (5) 

Aleshores, el màxim de puntuació total possible d’obtenir s’incrementarà fins als 35 
punts.  
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4. ALTRES MÈRITS (5) 

Màxim: 2 punts Altres titulacions i formació d’especialització 
Màxim: 1 punt  Estades a altres universitats o centres recerca  
Màxim: 2 punts  Impartir i organitzar seminaris, cursos i congressos, 

conferències  
Màxim: 2 punts  Experiència professional i de gestió acadèmica 
Màxim: 1 punt  Beques i premis 
Màxim: 1 punt  Altres (idiomes, projectes d’innovació docent) 

 
 

Professor ajudant doctor 

 
Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 50 de la LOU i 
l’article 12 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i 
retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. La contractació 
exigirà l’avaluació positiva prèvia de la seva activitat per part de l’Agència de 
Qualitat Universitària de les Illes Balears, de l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació o d’altres agències autonòmiques amb les quals l’Agència de 
Qualitat de les Illes Balears tingui acords de col·laboració específics sobre el tema de 
l’acreditació. 

En els punts d’activitat investigadora i docent es tindrà en compte l’activitat exercida 
en centres no vinculats a la Universitat on hagin estat contractats, becaris, etc. 

1. EXPEDIENT ACADÈMIC (10) 

 Expedient acadèmic (5) 

Mitjana exp. per cada 10/4  Grau 
1 punt  Premi extraordinari de grau 
  
    Doctorat i màster (5) 

1 punt   Doctorat cum laude 
1 punt  Doctorat europeu o internacional 
Fins a 2 punts  Cursos de postgrau, màster, tesina, DEA 
1 punt  Premi extraordinari de doctorat 
 

2. BEQUES D’INVESTIGACIÓ (5) 

3 punts  Postdoctoral (2 anys) 
2 punts  FPI o similars (4anys) 
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Fins a 1 punt addicional Altres beques 
 
3. ACTIVITAT INVESTIGADORA (10)* 

 Projectes (1,5) 

2 punts per cada proj.  Investigador/a principal 
0,5 punts per cada proj. Membre d’un projecte competitiu a temps complet  
   (nacional o internacional) 
0,2 punts per cada proj. Membre d’un projecte competitiu a temps parcial  
   (nacional o internacional) 
 
    Publicacions (7) 

 Llibres 
 

7 punts per cada obra  Autor ed. internacional independent 
4 punts per cada obra  Autor ed. nacional independent 
4 punts per cada obra  AA. VV. ed. internacional independent 
2 punts per obra AA. VV. ed. nacional independent 
1 punt per obra Autor publicació institucional no acadèmica 
1 punt per obra Autor compartit publicació institucional no acadèmica 
0,5 punts obra  Editor publicació institucional   
0,5 punts obra  Editor compartit publicació institucional    

      
 Capítols de llibre 
     

2 punts per cada capítol i obra Autor ed. internacional   
1 punt per cada capítol i obra Autor ed. nacional     
0,2 punts per cada capítol i obra Autor publicacions institucionals    
1 punt per cada capítol i obra AA. VV. ed. internacional    
0,5 punts per cada capítol i obra AA. VV. ed. nacional   
0,1 punts per capítol i obra   AA. VV. publicacions institucionals   

      
 Articles 
     
5 punts per cada article  JCR      
3 punts per cada article Scopus      
2 punts per cada article Bases internacionals especialitzades  
1 punts per cada article Revistes amb sistema d’avaluació d’experts, altres bases 

de dades reconegudes 
0,1 punts per article Actes a congressos i altres    
      
 Ponències (1,5)  
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0,25 punts per cada comu.  Ponències a congressos, jornades internacionals 
0,1 punts per cada comu.               Ponències a congressos, jornades nacionals  

 
 
* A l'apartat d'investigació, si el candidat que obtingui més puntuació supera la 
puntuació màxima, tindrà el màxim de punts. A la resta, la proporció corresponent. 
 
4. ACTIVITAT DOCENT (5)** 
 
Preferentment, realitzada en universitats 
 
0,1 punts cada 10 h  A grau d’universitat pública 
0,05 punts cada 10 h A grau d’universitat pública 
0,15 punts cada 10 h A postgrau d’universitat pública 
0,07 punts cada 10 h A postgrau d’universitat privada 
0,07 punts cada 10 h Tutorització de pràctiques externes universitàries 
0,02 punts cada 10 h Una altra docència universitària (títols propis de graus i  
   postgraus) 
0,01 punts cada 10 h*** Una altra docència no universitària (cursos de capacitació 
   professional) 
 
** Es pressuposa que es tracta de docència presencial. En cas que sigui virtual no 
presencial, s’ha d’adaptar la puntuació segons el criteri de la comissió. 

*** Els cursos/activitats que s’han de considerar com a tals seran els establerts per 
cada comissió, sempre que compleixin la condició de tenir una durada mínima de 5 
hores. 

 
5. ALTRES MÈRITS (5) 
 
Màxim: 2 punts Altres titulacions i formació complementària 
Màxim: 2 punts Estades a altres universitat o centres recerca 
Màxim: 2 punts  Impartició i organització de cursos i congressos, 

conferències 
Màxim: 2 punts Experiència professional i de gestió acadèmica 
Màxim: 1 punt  Beques i premis 
Màxim: 1 punt  Altres (idiomes, projectes innovació docent) 
 
 

Ajudant 
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Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 49 de la LOU i 
l’article 11 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i 
retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. A aquests efectes, es 
considerarà que han acabat les matèries d’estudi a què es refereixen els articles 
anteriors els candidats que hagin estat admesos o estiguin en condicions de ser 
admesos als estudis de doctorat, de conformitat amb el Reial decret 99/2011, de 29 
d’octubre. 

1. EXPEDIENT ACADÈMIC (Màx.: 20) 
  
(inclosos els cursos de postgrau) 
   
 Expedient acadèmic (12) 

Mitjana exp. per cada 10/4     Grau 
 
    Doctorat i màster (8) 

Mitjana exp. per cada 10/4 Expedient màster 
1 punt  Doctorat cum laude  
1 punt  Doctorat europeu o internacional 
Fins a 2 punts   Altres cursos de postgrau, màster, tesina, DEA 
1 punt  Premi extraordinari de doctorat 
 
2. ALTRES MÈRITS (Màx.: 10) 

Beques d’investigació (Màx.: 4) 

    Beques  

2 punts  Postdoctoral ( 2 anys) 
2 punts  FPI o similars (4 anys) 
Fins a 1 punt  Col·laboració o iniciació a la investigació 
 
Activitat investigadora (Màx.: 2) 

  Projectes (0,5) 
 
1 punt per cada proj.  Investigador/a principal 
0,5 punts per cada proj. Membre d'un projecte competitiu a temps complet  
   (nacional o internacional) 
0,25 punts per cada proj. Membre d'un projecte competitiu a temps parcial  
   (nacional o internacional) 
   
    Publicacions (1,2) 
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    Llibres 

3 punts per cada text  Autor ed. internacional independent 
1,5 punts per cada text Autor ed. nacional independent 
0,5 punt per cada text  AA. VV. ed. internacional independent 
0,4 punts per cada text AA. VV. ed. nacional independent 
0,3 punts per cada text Autor publicació institucional no acadèmica 
0,1 punts per cada text Autor compartit publicació institucional no acadèmica 
0,5 punts per cada obra  Editor publicació institucional  
0,3 punts per cada obra  Editor compartit publicació institucional 
 
  Capítols 
 
1 punt per cada capítol i obra Autor ed. internacional 
0,5 punts per cada capítol i obra Autor ed. nacional 
0,3 punts per cada capítol i obra Autor publicacions institucionals 
0,3 punts per cada capítol i obra AA. VV. ed. internacional 
0,2 punts per cada capítol i obra AA. VV. ed. nacional 
0,1 punts per cada capítol i obra AA. VV. publicacions institucionals 
 
  Articles 
 
1,5 per cada article   JCR  
1 per cada article  Scopus  
0,3 punts per cada article  Bases internacionals especialitzades 
0,2 punts per cada article  Revistes amb sistema d’avaluació d’experts, altres bases 

de dades reconegudes 
0,1 punts per cada article Actes a congressos i altres 
   
    Congressos (0,3) 

0,25 punts per cada comu. Ponències a congressos, jornades internacionals 
0,1 punts per cada comu. Ponències a congressos, jornades nacionals 
  
  
Activitat docent (Màx.: 2)  

L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats 
  
  Universitària (1,5)** 
 
0,1 punts cada 10 h A grau d’universitat pública 
0,05 punts cada 10 h A grau d’universitat privada 
0,15 punts cada 10 h A postgrau d’universitat pública 
0,07 punts cada 10 h A postgrau d’universitat privada 
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0,07 punts cada 10 h Tutorització de pràctiques externes universitàries 
0,05 punts cada 10 h Una altra docència universitària (títols propis de graus i   
***  postgraus) 
  
  No universitària (0,5)** 
 
0,02 punts per cada 10 h Una altra docència no universitària (cursos de capacitació 
   professional) 
 
** Es pressuposa que es tracta de docència presencial. En cas que sigui virtual no 
presencial, s’ha d’adaptar la puntuació segons el criteri de la comissió. 

*** Els cursos/activitats que s’han de considerar com a tals seran els establerts per 
cada comissió, sempre que compleixin la condició de tenir una durada mínima de 5 
hores. 

 
Altres mèrits (Màx.: 2) 

Màxim: 2 punts Altres titulacions i formació complementària 
Màxim: 2 punts  Estades a altres universitats o centres recerca 
Màxim: 2 punts  Impartir i organitzar cursos i congressos, conferències 
Màxim: 2 punts  Experiència professional i de gestió acadèmica   
Màxim: 1 punt  Beques i premis 
Màxim: 1 punt  Altres (idiomes, projectes innovació docent) 
 
 
 
Associat 

 
Els candidats han de complir els requisits exigits per l’article 53 de la LOU i els 
establerts a l’article 15 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim 
jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB (especialistes 
de reconeguda competència que acreditin exercir l’activitat professional fora de 
l’àmbit docent i d'investigació de la Universitat). El personal no docent de la UIB pot 
ser contractat sempre que compleixi les condicions legals de compatibilitat. 
 
 
1. ACTIVITAT PROFESSIONAL (Màxim: 10) 
 
Segons la normativa 
 
 
2. ACTIVITAT DOCENT (5)* 
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Preferentment, realitzada en universitats 
 
0,1 punts cada 10 hores  A grau d’universitat pública 
0,05 punts cada 10 hores A grau d’universitat privada 
0,15 punts cada 10 hores A postgrau d’universitat pública 
0,07 punts cada 10 hores A postgrau d’universitat privada 
0,07 punts cada 10 hores  Tutorització de pràctiques externes universitàries 
0,02 punts cada 10 hores  Una altra docència universitària (títols propis i 
 postgraus) 
0,01 punts cada 10 hores** Una altra docència no universitària (cursos de 
 capacitació professional) 
 
** Es pressuposa que es tracta de docència presencial. En cas que sigui virtual no 
presencial, s’ha d’adaptar la puntuació segons el criteri de la comissió. 

*** Els cursos/activitats que s’han de considerar com a tals seran els establerts per 
cada comissió, sempre que compleixin la condició de tenir una durada mínima de 5 
hores. 

  
3. GUIA DOCENT PRESENTADA PEL CANDIDAT EN CAS QUE LA PLAÇA ES 
CONVOQUI PER IMPARTIR UNA ASSIGNATURA NOVA (5) 
 
Només si el departament ho demana expressament. 
 
Aleshores, el màxim de puntuació total possible per obtenir augmentarà fins als 35 
punts. 
 
 
4. ACTIVITAT D’INVESTIGACIÓ (5) 
  
 Projectes (2,5) 
 
2 punts per cada proj.  IP projecte competitiu (proj. nacional o internacional) 
0,5 punts per cada proj. Membre d'un projecte competitiu a temps complet  
  (nacional o internacional) 
0,2 punts per cada proj. Membre d'un projecte competitiu a temps parcial 
 (nacional o internacional) 
   
 Publicacions (10) 
 
 Llibres 
 
7 punts per cada obra  Autor ed. internacional independent 
4 punts per cada obra  Autor ed. nacional independent 
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4 punts per cada obra AA. VV. ed. internacional independent 
2 punt per cada obra AA. VV. ed. nacional independent 
1 punt per cada obra Autor publicació institucional no acadèmica 
1 punt per cada obra Autor compartit publicació institucional no acadèmica 
0,5 punts per cada obra Editor publicació institucional  
0,5 punts per cada obra Editor compartit publicació institucional  
 
  Capítols de llibre 
 
2 punts per cada capítol i obra Autor ed. internacional 
1 per cada capítol i obra   Autor ed. nacional 
0,2 punts per cada capítol i obra Autor publicacions institucionals 
1 punt per cada capítol i obra AA. VV. ed. internacional 
0,5 punts per cada capítol i obra AA. VV. ed. nacional 
0,1 punts per cada capítol i obra AA. VV. publicacions institucionals 
 
  Articles 
 
5 punts per cada article   JCR  
3 punts per cada article  Scopus  
2 punts per cada article  Bases internacionals especialitzades 
1 punt per cada article  Revistes amb sistema d’avaluació d’experts, altres bases 
de    dades reconegudes 
0,1 punts per cada article Actes a congressos i altres 
  
  Congressos (2,5) 
 
0,25 punts per cada comun. Ponències a congressos, jornades internacionals 
0,1 punts per cada comun. Ponències a congressos, jornades nacionals 
 
 
 
*** A l'apartat d'investigació, si el candidat que obtingui més puntuació supera la 
puntuació màxima, tindrà el màxim de punts. A la resta, la proporció corresponent. 
 
 
 
  
5. ESTUDIS DE DOCTORAT O ESTUDIS DE POSTGRAU OFICIALS (5) 
  
5 punts Títol doctor 
2 punts DEA o programa relacionat 
2 punts Cursos de doctorat 
2 punts Màster oficial o 60 crèdits ECTS 
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6. ALTRES MÈRITS (5) 

Màxim: 2 punts  Altres titulacions i formació complementària 
Màxim: 1 punt  Estades a altres universitats o centres recerca 
Màxim: 2 punts  Impartir i organitzar cursos i congressos,   
  conferències 
Màxim: 2 punts  Experiència professional i de gestió acadèmica   
Màxim: 1 punt  Beques i premis 
0,2/20 hores, màxim: 1 punt  Formació permanent 
Màxim: 1 punt  Expedient acadèmic 
Màxim: 1 punt  Altres (idiomes, projectes innovació docent) 
  
 
 


