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Departament de Medicina (en constitució) 

Criteris específics de baremació 

 

Professor associat 

Per a la selecció, es valoraran exclusivament els elements que s’indiquen a continuació (FOU 

núm. 385), tenint en compte, en tots els apartats, la relació entre els mèrits aportats i 

l’àrea de coneixement i el perfil de la plaça segons els criteris d'aplicació de coeficients 

correctors detallats al document que acompanya aquesta convocatòria. 

 

1. L’activitat professional: màxim 10  punts. 

2. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts. 

3. L’activitat en investigació: màxim 5 punts.  

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

5. Altres mèrits: màxim 5 punts. 

 

De manera més específica, es valoraran els mèrits acreditats pels candidats d’acord amb el 

barem que figura a continuació: 

 

1. Activitat professional: màxim 10 punts 

Activitat professional: 1 punt per any, inclosos els anys de residència. 

La comissió valorarà l’activitat assistencial realitzada en els darrers deu anys relacionada 

amb l’àrea de coneixement i amb el perfil de la plaça. En els casos que no s’adaptin a l’àrea 

de coneixement i al perfil de la plaça, s’aplicarà el coeficient corrector.  
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2. Activitat docent realitzada preferentment en universitats: màxim 5 punts 

Docència com a professor universitari per impartir grau, llicenciatura, diplomatura i/o 

màster oficials: 0,01 punts per hora impartida (màxim 3 punts). 

Docència com a professor per impartir postgraus o formació continuada: 0,01 punts per 

hora presencial impartida acreditada (màxim 1 punt). 

Tutor  del Programa de formació de residents: 0,05 punts  per  mes (màxim  2 punts) . 

Tutor de pràctiques clíniques del grau de Medicina: 0,01 punts per hora (màxim 

1 punt).  

Direcció de treballs de fi de màster: 0,25 punts per treball (màxim 1 punt).  

    Direcció de tesis doctorals: 0,5 punts per tesi dirigida (màxim 2 punts). 
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3. Activitat investigadora: màxim 5 punts  

Projectes de recerca (màxim 2 punts) 

IP d'un projecte d’R+D+I finançat en convocatòries competitives (europea, estatal, de la CAIB): 

0,5 punts per projecte. 
 

Membre de l’equip investigador d'un projecte d’R+D+I finançat en convocatòries competitives 

(europea, estatal, de la CAIB): 0,2 punts per projecte. 

IP d'un projecte d’R+D+I finançat en convocatòries no competitives o amb finançament 

privat: 0,1 punts per projecte. 

Membre de l'equip investigador d'un projecte d’R+D+I finançat en convocatòries no competitives 

o amb finançament privat: 0,05 punts per projecte. 

Publicacions (màxim 3 punts) 

En cas que el/la candidat/a no aporti els indicis de qualitat, s’assignarà el valor mínim. 

 

Articles indexats a JCR Q1 (primer o darrer autor o autor de correspondència): 0,25 punts per 

article . 

Articles indexats a JCR Q1 (resta d’autors): 0,1 punt per article. 

Articles indexats Q2-Q3-Q4 (primer o darrer autor o autor de correspondència): 0,1 punts per 

article. 

Articles indexats Q2-Q3-Q4 (resta d’autors): 0,05 punts per article. 

Editor o autor de llibre complet sobre la matèria de coneixement: 0,25 punts per llibre (màxim 

0,5 punts). 

Capítol de llibre: 0,1 punts per capítol (màxim 0,5 punts. No caldrà acreditar-ne més de 5). 

Comunicacions o pòsters en congressos: 0,05 punts per cada comunicació o pòster (màxim 0,5 

punts. No caldrà acreditar-ne més de 10). 

 

4. Estudis de doctorat (màxim 5 punts) 
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Doctorat: 5 punts. 

Suficiència investigadora o DEA finalitzat: 2 punts.  

Cursos de doctorat complets: 1 punt. 

 

5. Altres mèrits: màxim 5 punts 

Acreditació per a catedràtic d'universitat o professor titular d'universitat per l'ANECA: 4 

punts. 

Acreditació per a professor contractat doctor per l’ANECA o l'AQUIB (o agències equivalents): 

2 punts. 

Acreditació per a professor ajudant doctor per l’ANECA o l'AQUIB (o agències equivalents): 

1 punt. 

Participació en comissions d'investigació i docència: 0,25 punts per any (màxim 1 punt). 

Estades superiors a dos mesos en centres acadèmics, assistencials o de recerca estatals o 

internacionals: 0,5 punts per cada estada (màxim 1 punt). 

Segones i següents titulacions de grau, llicenciatura o diplomatura, sempre que no 

estiguin allunyades de l’àrea i/o el perfil de la plaça: 0,5 cada una (màxim 1 punt). 

Càrrecs de gestió clínica: 0,25 punts per any (màxim 1 punt). 

Postgraus de durada superior a 100 hores, sempre que no estiguin allunyats de l’àrea i/o el perfil 

de la plaça: 0,25 cada un (màxim 1 punt). 

Postgraus de durada inferior a 100 hores, sempre que no estiguin allunyats de l’àrea i/o el perfil 

de la plaça: 0,10 cada un (màxim 0,5 punts). 

Editor de revista científica indexada: 0,25 punts per any (màxim 1 punt).  

Altres (organització de congressos estatals o internacionals, premis i beques, etc.): 0,01 per 

activitat (màxim 1 punt). 
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Acreditació obligatòria dels requisits i dels mèrits 

 

Experiència professional: 

— Es pot acreditar mitjançant un certificat oficial, emès per l’òrgan competent, on 

consti:  temps de feina, categoria professional, vinculació amb l’Administració i 

tasques desenvolupades. 

— També es pot acreditar mitjançant la presentació de fotocòpies dels 

nomenaments o contractes de treball, acompanyades obligatòriament del 

certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

S’hi ha de fer constar el temps de feina i la categoria professional. 

 

Docència: 

— Certificat o contracte laboral de la universitat corresponent.  

— Certificat de les unitats de docència on consti de manera específica  la tutorització /  

el càrrec de tutor al Programa de formació MIR. 

— Certificat de la universitat corresponent que acrediti la direcció de tesis doctorals 

o TFM. 

— Certificat de l’òrgan competent per la impartició de formació no universitària. 

 

Experiència investigadora: 

— Currículum amb indicació de les publicacions, el número d’ordre com a firmant, el quartil 

de referència i la indexació al JCR.  En cas que el/la candidat/a no aporti els indicis de 

qualitat, s’assignarà el valor mínim. 

— Currículum amb indicació dels projectes obtinguts, la convocatòria i entitat finançadora i la 

seva obtenció com a investigador principal o col·laborador. En cas que el/la candidat/a no 
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aporti aquestes dades, s’assignarà el valor mínim. 

 

Estudis de doctorat: 

- Currículum amb indicació del títol de la tesi doctoral/DEA/ tesina, data de la defensa 

i director/a de la tesi doctoral/DEA/ tesina. 

- Certificat o títol de doctor, DEA o suficiència investigadora o cursos de doctorat. 

 

Altres mèrits: 

— Certificat d’acreditació per a les diferents categories de professor universitari de les 

agències local o estatal d’acreditació (AQUIB o ANECA). 

— Certificat o contracte laboral de la institució receptora de l’estada formativa o de 

recerca. 

— Certificat de l’òrgan corresponent dels càrrecs de gestió en salut ocupats, amb 

especificació del lloc i la durada. 

— Títol de postgrau. 

— Certificat de l’òrgan competent dels premis i beques obtinguts. 
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