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Departament de Psicologia 
 
 
Criteris específics de baremació 
 
Professor visitant 

 
1. Activitat acadèmica (màxim: 10 punts) 
• Fins a 4 punts: expedient acadèmic grau/llicenciatura 
• Fins a 6 punts: expedient acadèmic postgrau (màster i doctorat)  

 
2. Activitat d’investigació (màxim: 15 punts) 

• Cada article Q1: 1 punt (primer autor; en altres posicions, la puntuació es 
redueix a la meitat) 

• Cada article Q2: 0,75 punts (primer autor; en altres posicions, la puntuació es 
redueix a la meitat) 

• Cada article Q3: 0,5 punts (primer autor; en altres posicions, la puntuació es 
redueix a la meitat) 

• Cada article Q4: 0,25 punts (primer autor; en altres posicions, la puntuació es 
redueix a la meitat) 

• Participació en cada projecte de recerca competitiu: 2 punts (per dedicació a 
temps complet en un projecte d’una durada de 3 anys, o part proporcional) 

• IP projecte de recerca competitiu: 5 punts (per cada projecte d’una durada de 3 
anys) 

• Cada contribució en un congrés internacional: 0,2 punts 
• Cada contribució en un congrés nacional: 0,1 punts 

 
3. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim: 5 punts) 

• Impartir teoria d’una assignatura (30 hores): 1 punt per curs acadèmic 
• Impartir pràctiques/seminaris d’una assignatura (30 hores): 0,5 punts per curs 

acadèmic 
4. Estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor/a) (màxim: 5 punts) 

• Títol de doctor/a: 4 punts 
• Menció internacional o menció europea: 1 punt 

5. La guia docent presentada pel candidat/a en cas que la plaça es convoqui per 
impartir una assignatura nova (màxim: 5 punts) 
6. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, 
premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació 
pedagògica, etc.) (màxim: 5 punts) 

• Estades d’investigació durant el postgrau en altres centres nacionals o 
estrangers (superiors a un mes): 0,2 punts per cada mes d’estada 
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• Premis a l’activitat investigadora: 1 punt 
• Premis acadèmics: 1 punt 
• Projectes d’innovació docent: 1 punt 
• Beques predoctorals FPU/FPI nacionals: 1 punt 
• Beques predoctorals locals: 1 punt 

 
 
 
Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 54 de la LOU i 
l’article 16 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. 
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Professor ajudant doctor 

 
1. Expedient acadèmic (màxim: 10 punts) 

• Fins a 4 punts: expedient acadèmic grau/llicenciatura  
• Fins a 6 punts: expedient acadèmic postgrau (màster i doctorat) 

2. Beques d’investigació (màxim: 5 punts) 
• Beques predoctorals FPU/FPI nacionals: 5 punts per beca d’una durada mínima 

de 4 anys (reducció en cas de durada més breu) 
• Beques predoctorals locals: 4 punts per beca d’una durada mínima de 4 anys 

(reducció en cas de durada més breu)  
• Altres beques predoctorals: 2 punts per beca d’una durada mínima de 4 anys 

(reducció en cas de durada més breu) 
3. Activitat d’investigació (màxim: 10 punts) 

• Cada article Q1: 1 punt (primer autor; en altres posicions, la puntuació es 
redueix a la meitat) 

• Cada article Q2: 0,75 punts (primer autor; en altres posicions, la puntuació es 
redueix a la meitat)  

• Cada article Q3: 0,5 punts (primer autor; en altres posicions, la puntuació es 
redueix a la meitat)  

• Cada article Q4: 0,25 punts (primer autor; en altres posicions, la puntuació es 
redueix a la meitat)  

• Participació en cada projecte d’investigació competitiu: 2 punts (per dedicació a 
temps complet a un projecte de 3 anys, o part proporcional) 

• IP en un projecte d’investigació competitiu: 5 punts (per cada projecte d’una 
durada de 3 anys) 

• Cada contribució en un congrés internacional: 0,2 punts 
• Cada contribució en un congrés nacional: 0,1 punts 

4. Activitat docent en universitats (màxim: 5 punts) 
• Impartir teoria d’una assignatura (30 hores): 1 punt per cada curs acadèmic 
• Impartir pràctiques/seminaris d’una assignatura (30 hores): 0,5 punts per cada 

curs acadèmic 
5. Altres mèrits obtinguts durant el període posterior al grau (màxim: 5 punts) 

• Estades d’investigació de postgrau en altres centres nacionals o estrangers 
(durada superior a 1 mes): 0,2 punts per cada mes d’estada 

• Premis a l’activitat investigadora: 1 punt 
• Premis acadèmics: 1 punt 
• Projectes d’innovació docent: 1 punt 
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Ajudant 

 
1. L’expedient acadèmic (inclosos els cursos de doctorat) (màxim: 20 punts) 

• Fins a 8 punts: expedient acadèmic grau/llicenciatura  
• Fins a 8 punts: expedient acadèmic postgrau (màster) 
• Fins a 4 punts: estar matriculat a un programa de doctorat (es valorarà la 

qualitat del programa) 
2. Altres mèrits (activitat docent, activitat investigadora, beques, estades a altres 
centres universitaris o de recerca, cursos d’especialització, idiomes, premis, altres 
titulacions, activitat professional, etc.) (màxim: 10 punts) 

• Beques predoctorals FPU/FPI nacionals: 5 punts per cada beca d’una durada 
mínima de 3 anys (reducció en cas d’una durada més breu) 

• Beques predoctorals locals: 5 punts per cada beca d’una durada mínima de 3 
anys (reducció en cas d’una durada més breu) 

• Altres beques predoctorals: 3 punts per cada beca d’una durada mínima de 3 
anys (reducció en cas d’una durada més breu) 

• Cada article internacional a JCR: 1 punt (primer autor; en altres posicions, la 
puntuació es redueix a la meitat) 

• Cada article nacional a JCR: 0,5 punts (primer autor; en altres posicions, la 
puntuació es redueix a la meitat) 

• Articles indexats a Scopus o similar: 0,25 punts (primer autor; en altres 
posicions, la puntuació es redueix a la meitat) 

• Llibre (editorial indexada a Scholarly Publishers Indicators): 1 punt 
• Llibre (editorial no indexada a Scholarly Publishers Indicators): 0,2 punts 
• Capítol de llibre (editorial indexada a Scholarly Publishers Indicators): 0,5 punts 
• Capítol de llibre (editorial no indexada a Scholarly Publishers Indicators): 0,1 

punts 
• Participació en projectes d’investigació competitius: 2 punts (per dedicació a 

temps complet a un projecte d’una durada de 3 anys, o la part proporcional) 
• Cada contribució en un congrés internacional: 0,5 punts 
• Cada contribució en un congrés nacional: 0,3 punts 
• Impartir la teoria d’una assignatura d’un grau o màster universitari oficial (30 

hores): 1 punt per cada curs acadèmic 
• Impartir les pràctiques/seminaris d’una assignatura d’un grau o màster 

universitari oficial (30 hores): 0,5 punts per cada curs acadèmic 
• Impartir la teoria d’una assignatura d’un títol propi (30 hores): 0,7 punts per 

cada curs acadèmic 
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• Impartir les pràctiques/seminaris d’una assignatura d’un títol propi (30 hores): 
0,4 punts per cada curs acadèmic 

• Estades de recerca de grau o postgrau en altres centres nacionals o de 
l’estranger (durada superior a 1 mes): 0,2 punts per cada mes d’estada 

• Premis a l’activitat investigadora: 1 punt 
• Premis acadèmics: 1 punt 
• Participació en projectes d’innovació pedagògica: 1 punt 
• Cursos d’especialització: 1 punt 
• Idiomes estrangers a partir del C1: 1 punt 
• Experiència professional en l’àmbit de la recerca: 1 punt/any 
• Participació en societats científiques: 1 punt 
• Estades ERASMUS: 1 punt 

 
 
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. 
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Associat 

 
1. L’activitat professional (màxim: 10 punts) 

• 1 punt per cada any d’experiència  
 
2. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim: 5 punts) 

• Impartir la teoria d’una assignatura d’un grau o màster universitari oficial (30 
hores): 1 punt per cada curs acadèmic 

• Impartir les pràctiques/seminaris d’una assignatura d’un grau o màster 
universitari oficial (30 hores): 0,5 punts per cada curs acadèmic 

• Impartir la teoria d’una assignatura d’un títol propi (30 hores): 0,7 punts per 
cada curs acadèmic 

• Impartir les pràctiques/seminaris d’una assignatura d’un títol propi (30 hores): 
0,4 punts per cada curs acadèmic 

 
3. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per 
impartir una assignatura nova, només si el departament ho demana expressament 
(màxim: 5 punts) 
 
4. L’activitat d’investigació (màxim: 5 punts) 

• Cada article internacional a JCR: 1 punt (primer autor; en altres posicions, la 
puntuació es redueix a la meitat) 

• Cada article nacional a JCR: 0,5 punts (primer autor; en altres posicions, la 
puntuació es redueix a la meitat) 

• Articles indexats en Scopus o similar: 0,25 punts (primer autor; en altres 
posicions, la puntuació es redueix a la meitat) 

• Llibre (editorial indexada a Scholarly Publishers Indicators): 1 punt 
• Llibre (editorial no indexada a Scholarly Publishers Indicators): 0,2 punts 
• Capítol de llibre (editorial indexada a Scholarly Publishers Indicators): 0,5 punts 
• Capítol de llibre (editorial no indexada a Scholarly Publishers Indicators): 0,1 

punts 
• Participació en un projecte d’investigació competitiu: 2 punts (per dedicació a 

temps complet en un projecte d’una durada de 3 anys, o una part proporcional) 
• Cada contribució en un congrés internacional: 0,5 punts 
• Cada contribució en un congrés nacional: 0,3 punts 
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5. Els estudis de doctorat o estudis de postgrau oficials (inclòs el títol de doctor/a 
(màxim: 5 punts) 

• Títol de doctor/a: 5 punts 
• Cada any d’estudis de doctorat (si no els ha acabat): 1 punt 
• Cada títol de màster oficial: 2,5 punts 

 
6. Altres mèrits (expedient acadèmic, beques, cursos d’especialització, estades a 
l’estranger, idiomes, premis, altres titulacions, participació en projectes d’innovació 
pedagògica, etc.) (màxim: 5 punts) 

• Expedient acadèmic de graus oficials: fins a 1 punt 
• Expedient acadèmic de màsters oficials: fins a 2 punts 
• Experiència docent en àmbits no universitaris: fins a 1 punt 
• Organització de conferències i jornades relacionades amb la difusió dels 

coneixements de psicologia: fins a 1 punt 
• Estades de recerca de grau o postgrau en altres centres nacionals o de 

l’estranger (d’una durada superior a 1 mes): 0,5 punts per cada mes d’estada 
• Premis a l’activitat investigadora: 1 punt 
• Premis acadèmics: 1 punt 
• Participació en projectes d’innovació pedagògica: 1 punt 
• Cursos d’especialització: fins a 1 punt 
• Idiomes estrangers a partir del C1: 1 punt 
• Experiència professional en l’àmbit de la recerca: 1 punt 
• Participació en societats científiques: 1 punt 

 
 
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 competència reconeguda 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. 
 
 


