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Premi extraordinari de doctorat en Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions   

 

Es convoquen els premis extraordinaris de doctorat en Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions per a aquells doctors que hagin llegit la tesi doctoral durant el 
bienni 2014-2016, hi hagin obtingut la qualificació de cum laude i sol·licitin aquesta 
distinció.  

Les sol·licituds i la documentació requerida han de ser presentades mitjançant 
l’aplicació habilitada a l’adreça https://postgrau.uib.es/premio_extraordinario. 

La convocatòria romandrà oberta des del 22 de gener fins al 21 de febrer, ambdós 
inclosos. 

Per a qualsevol dubte que tinguin, poden posar-se en contacte amb l’EDUIB per 
correu electrònic a l’adreça tesisdoctorals.eduib@uib.es (amb l’assumpte «premi 
extraordinari»), personalment o per telèfon (horari d’atenció als alumnes: de dilluns a 
divendres, de 9 h a 13 h) a: 

Escola de Doctorat de la UIB  
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda  
Universitat de les Illes Balears  
Cra. de Valldemossa, km 7.5  
07122 Palma (Illes Balears)  
Tel.: 971 17 3056 – 971 17 3189 

Requisits de les sol·licituds 
La comissió utilitzarà el barem especificat a aquesta convocatòria. Aquest recompte 
de puntuació pretén valorar els resultats derivats de la recerca duta a terme pel 
doctorand durant el període de formació doctoral i, consegüentment, atorgar el premi 
a la tesi amb la producció científica més rellevant. 

Amb l'objectiu de poder tenir en compte les publicacions i altres mèrits que estassin 
en procés de revisió en el moment de les defenses respectives, així com la publicació 
dels últims resultats, la comissió preveu, a efectes de baremació, un període màxim 
de dos anys després de la defensa. 

Cada candidat presentarà la llista de publicacions o resultats derivats de la tesi que 
s’ha d’avaluar, juntament amb la documentació justificativa dels mèrits corresponent 
a cada publicació o resultat de la llista (els mèrits els pot haver adquirit la publicació 
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fins al moment de presentar la documentació, amb un límit màxim de dos anys 
després de la defensa). Cada ítem de la llista comprendrà:  

 Les dades bibliogràfiques necessàries per localitzar la publicació. La comissió 
pot requerir el manuscrit al candidat, si no és accessible en línia. Si finalment 
la comissió no pot tenir accés al manuscrit, el suprimirà de la llista de 
publicacions.  

 Un escrit raonat d’una extensió no superior a mitja pàgina, en què el 
doctorand especifiqui: 

o La contribució de la publicació 

o La contribució del doctorand al context del treball publicat i la seva 
vinculació amb la memòria de la tesi (capítol, secció, etc.), certificada pel 
director/s mitjançat signatura. 

Criteris de valoració 
La comissió decidirà, sobre la base dels escrits rebuts per a cada publicació i les 
apreciacions personals de cada un dels membres, quina fracció de la puntuació 
específica del barem hi aplica, d’acord amb l’escala següent: 

 1 – la publicació descriu únicament el/s resultat/s que provenen de la tesi del 
doctorand 

 0’5 – la publicació comprèn diferents contribucions, part de les quals prové de 
la tesi del doctorand 

 0 – la publicació no està relacionada amb el treball de la tesi  

En cas d’empat, la comissió pot establir criteris addicionals per discriminar entre les 
diferents candidatures. 

Barem 
1. Publicacions 

a. Llibres [no es comptabilitzen edicions de llibres, com, per exemple, actes 
de congressos] 

 Editorial d'àmbit internacional: 3 punts 
 Editorial d'àmbit nacional: 1.5 punts 

b. Capítols de llibre [no inclou actes de congrés]  
 Editorial d'àmbit internacional: 1.5 punts 
 Editorial d'àmbit nacional: 0.75 punts 

b. Publicacions en revistes indexades a JCR [si el rànquing corresponent a 
la publicació encara no ha estat publicat, s’utilitzarà el rànquing de l'any 
immediatament anterior] 
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 Primer quartil: 3 punts 
 Segon quartil: 2 punts 
 Tercer quartil: 1 punts 
 Quart quartil: 0.75 punts 

c. Publicacions en revistes no indexades a JCR [han d’indicar la/es base/s 
de dades d'indexació]: màxim, 0.5 punts 

d. Publicacions en congressos i tallers 
 Publicació de longitud completa [publicació completa, 

manuscrit, etc.] 
o Congrés d'àmbit internacional*: 0.5 punts 
o Congrés d'àmbit nacional*: 0.25 punts 

 Publicació de longitud reduïda [document breu, resum, treballs 
en curs, pòster, etc.] 

o Congrés d'àmbit internacional*: 0.25 punts 
o Congrés d'àmbit nacional*: 0.1 punts 

* La distinció internacional/nacional no fa referència al lloc de celebració de 
l'esdeveniment, sinó a l'àmbit de difusió. 

2. Altres mèrits 
 Patents derivades de la tesi doctoral [amb indicació de l’estat de la patent]: 

màx. 2 punts/patent 
 Premis rebuts en relació amb la producció científica derivada de la tesi 

doctoral [amb especificació de la classe de premi: millor article d'un volum 
d'una revista, millor article d'un congrés, millor pòster, etc.]: mateixa 
puntuació que la publicació (a la publicació se li atorga, per tant, puntuació 
doble) 

Disposició final 
En cas d’empat, la comissió establirà criteris adients per discriminar entre les diverses 
candidatures. 

 


