Turisme i Oci. Premis extraordinaris
(aprovat per la CA el 09‐03‐2016)


Criteris i ponderacions

1. PUBLICACIONS
1.1. Revistes
1.1.1 Cada publicació en revista indexada JCR
1rQ
2n‐3rQ
4tQ
1.1.2. Cada publicació en revista indexada SCOPUS
1.1.3. Altres indexades amb avaluació per parells
1.2. Llibres
1.2.1. Cada llibre indexat SPI Internacional, 1 sol autor
1.2.2. Cada llibre indexat SPI Internacional, fins a un màxim de 3
coautors
1.2.3. Cada capítol de llibre indexat SPI Internacional
1.2.4. Cada llibre indexat SPI nacional, 1 sol autor
1.2.5. Cada llibre indexat SPI nacional, fins a un màxim de 3
coautors
1.2.6. Cada capítol de llibre indexat SPI nacional
1.2.7. Edicions; coordinacions de volums; introduccions i
conclusions de llibres editats
2. COMUNICACIONS
2.1. Cada participació (amb presentació) en congrés internacional
amb avaluació per parelles

15%
7,5%
5%
5%
2,5%
15% fins a un màxim de 60%
12,5%
10%
7,5%
5%
5%
‐

7,5%

2.2. Cada participació (amb presentació) en altres congressos
internacionals

5% fins a un màxim de 20%

2.3. Cada participació (amb presentació) en congrés estatal amb
avaluació per parelles

5%

2.4. Cada participació (amb presentació) en altres congressos
estatals
3. MOBILITAT
Estades superiors a 1 mes en centres estrangers
Estades superiors a 1 mes en centres espanyols
4. ALTRES MÈRITS
Afiliació a projectes competitius de recerca (EU, Ministeri, etc.)
Activitats de transferència
Organització d’esdeveniments (congressos i seminaris URV,
sessions especials en congressos, etc.)

2,5%
5% fins a un màxim de 10%
2,5%
2,5%
2,5% fins a un màxim de 10%
2,5%

S’ha de tenir com a mínim el 50% per poder ser considerat candidat al premi. Si cap candidat no
arriba a aquest percentatge, el premi s’ha de considerar desert.
Documentació específica requerida per la comissió acadèmica per valorar aquests criteris: cal
presentar, juntament amb la sol∙licitud, tots els comprovants de les activitats esmentades.



Documentació complementària necessària

Documentació acreditativa dels criteris de l’apartat anterior.

