
Reglament de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Ciència i Tecnologia Química 
per a la priorització de les candidatures als premis extraordinaris de doctorat 

 
1. Justificació 
 
La Normativa Acadèmica i de Matrícula del doctorat (des d'ara NAM) regula la 
concessió dels premis extraordinaris de doctorat i precisa que cada comissió 
acadèmica ha de tenir aprovat internament un procediment que contemplarà els 
criteris addicionals de valoració i la documentació necessària que requerirà als 
candidats. 
 
Per tal de prioritzar les sol·licituds rebudes, la Comissió Acadèmica del Doctorat en 
Ciència i Tecnologia Química ha elaborat una llista de criteris ponderats. Les sol·licituds 
aniran acompanyades d'un Currículum Vitae que expliciti els mèrits dels candidats/es 
d'acord amb aquests criteris (Annex) i de la documentació acreditativa corresponent. 
 
2. Criteris i ponderacions 
  
Els criteris per a prioritzar les sol·licituds es basaran en els resultats tangibles assolits 
durant la realització de la tesi, reflectits en publicacions en revistes indexades, en 
comunicacions orals a càrrec del/de la sol·licitant a congressos o reunions científiques 
internacionals, en estades en grups de recerca internacionals, en l'assoliment de la 
menció internacional, en l'obtenció de contractes predoctorals a través de 
convocatòries de caràcter competitiu i altres possibles mèrits.  
 
2.1. Publicacions en revistes indexades  
A aquest ítem té un pes del 50%. 
Té en compte el nombre de publicacions i la qualitat de les revistes, a partir de dades 
bibliomètriques: 
- publicacions de primer decil, primer autor/a: 50 punts;  
- publicacions de primer quartil, primer autor/a: 30 punts; 
- publicacions de segon quartil, primer autor/a: 10 punts; 
En cas que el candidat/a sigui el segon autor s'atorgarà el 60% dels punts anteriors. Si 
és el tercer o posterior, la puntuació serà del 25% del barem establert anteriorment 
com a puntuació màxima. 
El màxim d'aquest ítem s'assignarà al candidat/a que obtingui la puntuació més 
elevada en l'aplicació del barem, normalitzant la puntuació de la resta de candidats/es. 
 
2.2. Comunicacions orals en congressos internacionals  
El pes d'aquest ítem és del 10%. 
 
2.3. Estades en grups de recerca internacionals  
El pes d'aquest ítem és del 15%. 
S'estableix com a requisit per a comptabilitzar aquest mèrit un període mínim de 3 
mesos. 
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2.4. Projecte 
El pes d’aquest ítem és del 10% 
Es puntuarà en funció de la qualificació obtinguda. 
 
2.5. Beques a través de convocatòries competitives  
El pes d'aquest ítem és del 7%. 
 
2.6. Menció internacional.  
El pes d'aquest ítem és del 5%. 
 
2.7. Altres mèrits.  
El pes d'aquest ítem és del 3%. 
Entre d'altres, es consideraran publicacions no indexades o contribucions en llibres.  
 
3. Documentació 
 
La sol·licitud es registrarà en la Secretaria del Campus Sescelades (edifici N3, planta 
baixa) i consistirà en el formulari de sol·licitud signat, acompanyat del Curriculum Vitae 
segons el model de l'annex. Els candidats podran adjuntar còpies dels documents 
justificatius dels mèrits indicats al CV no emesos per la URV o que no siguin accessibles 
a través de les bases de dades bibliogràfiques: capítols de llibre, articles en revistes no 
indexades, certificacions d'estades no lligades a una menció internacional al títol, etc.  
 
4. Priorització de les sol·licituds 
 
Per evitar conflictes d'interès, l'avaluació i priorització de totes les sol·licituds serà duta 
a terme cada curs per una subcomissió tècnica delegada de la Comissió Acadèmica de 
la que no en formaran part els membres que tinguin una vinculació directa amb algun 
dels candidats o candidates.  
 
La Comissió Acadèmica enviarà a l'EPD la proposta de candidats prioritzats, d'acord 
amb allò que preveu la NAM. 
 
Annex 
Short CV content 
 

1) Personal and academic data 
Personal data, contact e-mail 
Academic data: university previous degrees 
Thesis data: title, supervisor(s), qualification 
International Mention (yes/no) 
 
2) Publications in ISI journals 
For each one: 
-  Complete list of authors (in publication order)  
-  Title 



-  Complete journal reference (abbreviated journal title, year, volume, initial and final 
pages). For accepted papers not yet published, give the DOI, please. 

-  Impact factor, ISI Subject Category, position in the subject category. For recent 
publications, consider the last year known. 

 
NO copy of the papers is required. 
 
3) Oral presentations by the applicant in international scientific meetings 
For each one: 
-  Complete list of authors (in order). 
- Title. 
-  Complete congress information: name, place (country), dates. 
-  Organizing committee accreditation. 
 
4) Stays in international research groups (minimum 3 months) 
University or research institution, place (country), initial and final dates.  
The accreditation is ONLY needed for stays not leading to the International Mention.  
 
5) Grants or fellowships from competitive calls 
Type of grant, granting institution, initial and final dates. 
  
6) Other merits 
Simple copy of research documents not available from usual data bases or link giving 
access to it.  
 




