
ANNEX 
 
1. Activitat investigadora. 
 
1. A. Qualitat i difusió de resultats de l'activitat investigadora. 

– Publicacions científiques, creacions artístiques professionals, congressos, 
conferències, seminaris, etcètera. 

1. B. Qualitat i nombre de projectes i contractes de recerca 
1. C. Qualitat de la transferència dels resultats. 

– Patents i productes amb registre de propietat intel·lectual, transferència de coneixement 
al sector productiu, etcètera. 

1. D. Mobilitat del professorat. 
– Estades en centres de recerca, etc. 

1. I. Altres mèrits. 
 
2. Activitat docent o professional. 
 
2. A. Dedicació docent. 

– Amplitud, diversitat, intensitat, responsabilitat, cicles, tipus de docència universitària, 
adreça de tesis doctorals, etc. 

2. B. Qualitat de l'activitat docent. 
– Avaluacions positives de la seua activitat, material docent original, publicacions 
docents, projectes d'innovació docent, etcètera. 

2. C. Qualitat de la formació docent. 
– Participació, com a assistent o ponent, en congressos orientats a la formació docent 
universitària, estades en centres docents, etc. 

2. D. Qualitat i dedicació a activitats professionals, en empreses, institucions, organismes 
públics de recerca o hospitals, diferents a les docents o investigadores. 

– Dedicació, avaluacions positives de la seua activitat, etc. 
2. I.  Altres mèrits. 
 
3. Formació acadèmica. 
 
3. A. Qualitat de la formació predoctoral. 

– Beques, premis, altres títols, etc. 
3. B. Qualitat de la formació posdoctoral. 

– Beques posdoctorales, tesi doctoral, premi extraordinari de doctorat, esment de 
doctorat europeu, esment de qualitat del programa de doctorat. 

3. C. Altres mèrits de formació acadèmica. 
 
4. Experiència en gestió i administració educativa, científica, tecnològica i altres 
mèrits.  
  
4. A. Acompliment de càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària 
arreplegats en els estatuts de les universitats, o que hagen sigut assimilats, a un any. 
4. B. Acompliment de llocs en l'entorn educatiu, científic o tecnològic dins de l'Administració 
General de l'Estat o de les comunitats autònomes durant almenys un any. 
4. C. Altres mèrits. 


