
 
 

 
 

Departament d'Economia Aplicada 
 
Criteris específics de baremació 
 
Es valoraran necessàriament i exclusivament els elements que s'indiquen, tenint en 
compte, en tots els apartats, la relació entre els mèrits aportats i l'àrea de 
coneixement i el perfil de la plaça, aplicant, si escau, els coeficients correctors 
corresponents. 
 
 
Professor visitant 
 
1.  Activitat acadèmica (màxim 10 punts) 
 
Mitjana de l’expedient acadèmic en titulació de grau/llicenciatura (màx. 6 punts) 
Beques de formació predoctorals (màx. 3 punts)  
Premi extraordinari de llicenciatura, fi de carrera o equivalent (màx. 2 punts) 
 
 
2. Activitat en investigació (màx. 15 punts) 
 
Participació en projectes competitius: 2 punts (màx. 6 punts) 
Presentacions en congressos i conferències: 1 punt (màx. 8 punts) 
Publicació d'articles en revistes JCR, Scimago/Scopus: 3 punts (màx. 12 punts) 
Estades de recerca en altres centres d'investigació: 3 punts per estada (màx. 6 punts) 
 
3. Activitat docent (màx. 5 punts) 
 
Per semestre de docència universitària de grau/llicenciatura: 1 punt 
Per semestre de docència universitària de màster: 1 punt 
 
4. Estudis de doctorat (màx. 5 punts) 
 
Doctorat internacional (tesi escrita i llegida en anglès): 4 punts 
Qualificació cum laude: 1 punt 
Mitjana de l’expedient (sobre 10) de màster d'accés a doctorat (ponderada per 0,2) 
 
 
 
5. Guia docent (màx. 5 punts) 
 



 
 

 
 

Es valorarà que el programa s'ajusti al format de les guies docents oficials. Només 
s'ha d'incloure la guia docent en cas d'assignatures noves. 
 
6. Altres mèrits  (màx. 5 punts) 
 
Altres beques de recerca (màx. 2 punts) 
Altres publicacions (màx. 2 punts)  
Avaluació positiva de la docència universitària (màx. 2 punts) 
Gestió acadèmica (màx. 1 punt) 
Anglès: 0,5 punts 
 
 
 
Professor contractat doctor (interí) 
 
 
1.  Activitat docent (màx. 20 punts) 
 
Per semestre de docència universitària de grau o equivalent (1 punt cada 60 hores o 
equivalent, amb màxim de 2 punts per any) 
Per semestre de docència universitària de màster o postgrau (1 punt) 
Per any de docència no universitària (0,25 punts) 
Avaluació positiva de la docència universitària (màx. 3 punts) 
 
 
2. Activitat en investigació (màx. 25 punts) 
 
Participació en projectes competitius: 3 punts (màx. 9 punts) 
Presentacions en congressos i conferències: 1 punt (màx. 10 punts) 
Publicació d'articles en revistes JCR, Scimago/Scopus: 3 punts (màx. 15 punts) 
Altres publicacions rellevants (màxim 5 punts) 
 
3. Guia docent (màx. 5 punts) 
 
Es valorarà que el programa s'ajusti al format de les guies docents oficials. Només 
s'ha d'incloure la guia docent en cas d'assignatures noves. 
 
 
4. Altres mèrits  (màx. 5 punts)     
 
Beques de recerca (màx. 2 punts) 
Cursos d'especialització (màx. 2 punts) 



 
 

 
 

Activitat professional (màx. 2 punts) 
Anglès: 0,5 punts 
Català: 0,5 punts 
 
 
Ajudant 
 
1.  Expedient acadèmic (màxim 20 punts) 
 
Mitjana de l’expedient acadèmic en titulació de grau/llicenciatura (màx. 10 punts) 
Mitjana de l’expedient de cursos postgrau o màster oficials que habilitin per a l'accés 
al doctorat (mín. 60 ECTS) (màx. 10 punts) 
Premi extraordinari de fi de carrera o equivalent (màx. 3 punts) 
 
2. Altres mèrits (màx. 10 punts) 
 
Beques de recerca (màx. 5 punts) 
Publicacions (màx. 5 punts)  
Docència universitària (màx. 5 punts) 
Anglès: 0,5 punts 
Català: 0,5 punts 
 
Professor associat 
 
1.  Activitat professional (màx. 10 punts) 
 
Nombre d'anys d'activitat professional legalment justificables. Sempre un cop s'ha 
obtingut la titulació que permet presentar-se a la plaça. 1 punt per any 
 
2. Activitat docent  (màx. 5 punts) 
 
Per semestre de docència universitària de grau: 1 punt (màx. 2 punts per any) 
Per any de docència no universitària: 0,5 punts 
 
3. Guia docent (màx. 5 punts) 
 
Es valorarà que el programa s'ajusti al format de les guies docents oficials. Només 
s'ha d'incloure la guia docent en cas d'assignatures noves. 
 
 
4. Activitat d'investigació (màx. 5 punts) 
 



 
 

 
 

Participació en projectes d'investigació competitius (màx. 3 punts) 
Presentacions en congressos i conferències (màx. 3 punts) 
Publicació d'articles en revistes JCR i Scimago/Scopus (màx. 3 punts) 
 
5. Estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor) (màx. 5 punts) 
 
Títol de doctor: 5 punts 
Cursos  de doctorat (màx. 2,5 punts) 
 
6. Altres mèrits (màx. 5 punts) 
 
Titulacions addicionals: 1 punt 
CAP o Màster en Professorat: 1 punt 
Màsters oficials: 1 punt 
Anglès: 1 punt 
Català: 1 punt. 
 


