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Premi extraordinari de doctorat en Ciència i Tecnologia 

Química 
 

Es convoquen els premis extraordinaris de doctorat en Ciència i Tecnologia Química 

per a aquells doctors que hagin llegit la tesi doctoral durant el bienni 2014-16, hagin 

obtingut la qualificació de cum laude i sol·licitin aquesta distinció.  

Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar mitjançant l’aplicació 

habilitada a l’adreça <https://postgrau.uib.es/premio_extraordinario>. 

La convocatòria romandrà oberta del 2 de setembre a l’1 d’octubre de 2021, ambdós 

inclosos. 

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’EDUIB per correu electrònic a 

l’adreça <tesisdoctorals.eduib@uib.es> (amb l’assumpte «Premi extraordinari»), per 

telèfon o personalment (horari d’atenció als alumnes: de dilluns a divendres de 9 a 13 

hores) 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 31 89 

Requisits de les sol·licituds 

La comissió utilitzarà el barem especificat en 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 en procés de 

revisió en el moment de la defensa, així com la publicació dels darrers 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 

fins al moment de presentar la documentació, amb un límit màxim de dos anys 

després de la defensa). Cada ítem de la llista comprendrà:  
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• 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/s 

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 resultat o els resultats 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. Expedient acadèmic: cursos de doctorat (màxim 2 punts) 

Valoració de l’etapa formativa considerant cursos, conferències i activitats 

transversals. Les estades en altres grups es consideren a altres mèrits relacionats amb 

l’etapa formativa.  

 

2. Beques d’investigació relacionades amb la tesi doctoral (cal escollir un sol 

ítem)  

• FPI: 2 punts  

• CAIB o equivalents de comunitats autonòmiques: 2,5 punts  

• FPU: 3 punts  
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• Beques predoctorals d’organismes públics vinculats amb la Unió Europea o 

beques predoctorals internacionals competitives de prestigi reconegut: 3 

punts.  

• Beques predoctorals de “la Caixa” o altres organismes externs realment 

competitives (bancs, fundacions privades): 0,5 punts per beca (mínim un any 

de durada). Màxim 2 punts.  

• Contractes predoctorals associats a projectes amb empreses, beques de 

col·laboració d’un any de durada o similar: 0,2 punts per beca i any. Màxim 0,5 

punts.  

 

3. Activitat investigadora  

Publicacions científiques originals relacionades amb la tesi doctoral publicades des de 

l’inici de la matrícula fins als dos anys posteriors a la lectura de la tesi. Cal que el 

director de la tesi certifiqui que hi tenen relació. 

  

Considerant que actualment l’activitat científica es desenvolupa en l’àmbit 

interdisciplinari i això dona lloc a publicacions que es poden trobar en grups de 

revistes científiques molt diverses, amb índexs d’impacte molt diferents, per tal 

d’uniformar i no establir sistemes comparatius no admissibles, es proposa aplicar el 

barem següent: 

  

Publicacions científiques originals. Cal sumar les puntuacions següents:  

• Publicacions en revistes que dins el seu grup es trobin al primer quartil: 3 

punts (considerant l’any de la publicació i la secció de JCR Reports)  

• Publicacions en revistes que dins el seu grup es trobin al segon quartil: 1,5 

punts (considerant l’any de la publicació i la secció JCR Reports)  

• Publicacions en revistes que dins el seu grup es trobin al tercer quartil: 0,5 

punts (considerant l’any de la publicació i la secció JCR Reports)  

• Publicacions en revistes que dins el seu grup es trobin al quart quartil: 0,25 

punts (considerant l’any de la publicació i la secció JCR Reports).  

 


