
edoctorat.uib.cat 

 

 

1 

Premi extraordinari de doctorat en Història, Història de l’Art 

i Geografia 
 

Es convoquen els premis extraordinaris de doctorat en Història, Història de l’Art i 

Geografia per a aquells doctors que hagin llegit la tesi doctoral durant el període 2013-

16, hagin obtingut la qualificació 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 

Criteris de valoració 

1. Expedient acadèmic de llicenciatura/grau (fins a 3 punts)  

S'estableixen tres nivells: 

• Nota mitjana igual o superior a 9 = 3 punts 

• Nota mitjana igual o superior a 7 i inferior a 9 = 2 punts 

• Nota mitjana inferior a 7 = 1 punt. 

2. Beques d’investigació o contractes predoctorals relacionats amb la tesi 

doctoral  (fins a 1 punt) 

Cada any en què s’ha gaudit d’una beca predoctoral d’investigació competitiva es 

comptarà ponderat en funció de la tipologia:  

• 1 punt si es tracta de beques europees o internacionals assimilables;  

• 0,75 punts si es tracta de beques FPU;  

• 0,5 punts si es tracta de beques FPI o de caràcter autonòmic; 
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• 0,25 punts si són beques pròpies d’una universitat o d’empreses i fundacions 
que apliquin criteris competitius en la seva concessió. 

3. Activitat investigadora (fins a 4 punts)  

Els elements que conté aquest apartat inclouen els subapartats següents: la 

participació en projectes (20%), la participació en congressos i reunions (20%), les 

estades de recerca (20%) i les publicacions científiques (40%).  

En el subapartat «participació en projectes d’investigació» es consideren els projectes 

d’investigació competitius. S’atorga 1 punt per projecte i any en el qual s’ha participat. 

Les estades de recerca es valoraran a 1 punt per mes, amb un durada mínima de 30 

dies.  

Es valoraran les aportacions a congressos i reunions científiques amb publicació de les 

actes: aportació a congrés internacional, 1 punt; aportació a congrés nacional, 0,5 

punts; aportació a altres tipus de congrés, 0,1 punts.  

S’avaluaran les publicacions aportades, amb els criteris següents: revistes científiques 

internacionals, 1 punt; revistes científiques nacionals, 0,5 punts; part de llibres 

internacionals, 1 punt; part de llibres nacionals, 0,5 punts. Si la revista té factor 

d’impacte (Web of Science/Scopus),  la valoració inicial serà d'1 punt i s’hi afegirà el 

factor d'impacte. 

Tant a les participacions en congressos com a les publicacions s’aplicaran factors de 

correcció en funció del nombre d’autors i de la posició que ocupi l’aspirant entre els 

signants:  

Nombre d’autors  

• Article amb menys de 4 autors = 1  

• Article amb més de 4 autors = 0,75  

Situació del doctor entre els signants  

• Primer autor = 1  

• Segon autor = 0,7  

• Tercer o quart autor = 0,5  

• Més enrere del quart autor = 0,25. 

4. Menció europea, premis d’investigació i premi extraordinari de grau o 

llicenciatura (fins a 2 punts) 

• Premi extraordinari de grau o llicenciatura = 1 punt 
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• Tesi doctoral amb menció europea = 0,75 punts 

• Altres premis = fins a 0,25 punts 
S'acorda que tots els mèrits anteriors queden restringits al període de doctorat i en 

relació temàtica amb la tesi, a excepció de la nota de llicenciatura/grau. 

Disposició final 

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

candidatures.   


