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• Valoració de la tesis doctoral per part del tribunal i grau d’internacionalització de la tesis: Fins 
a 10 punts 

• Publicacions derivades de la tesis: Fins a 70 punts 

a) Articles en revistes indexades en el JCR (es valorarà la posició de la revista en l’àrea, la 
posició del sol·licitant respecte a l’autoria, el nombre d’autors...). 

b) Llibres i capítols de llibres (en editorials de àmbit internacional, de reconegut prestigi) i 
articles en revistes no indexades en el JCR. 

c) Patents en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de 
llicencia, i patentes concedides per la Oficina Española de Patentes y Marcas mitjançant 
el sistema de examen previ). 

• Comunicacions a congressos en les que el doctorand o doctoranda hagi presentat resultats 
de la seva tesis: Fins a 15 punts. 

• Altres mèrits relacionats amb la tesis (premis, beques…): Fins a 5 punts. 


	 Valoració de la tesis doctoral per part del tribunal i grau d’internacionalització de la tesis: Fins a 10 punts
	 Publicacions derivades de la tesis: Fins a 70 punts
	a) Articles en revistes indexades en el JCR (es valorarà la posició de la revista en l’àrea, la posició del sol licitant respecte a l’autoria, el nombre d’autors...).
	b) Llibres i capítols de llibres (en editorials de àmbit internacional, de reconegut prestigi) i articles en revistes no indexades en el JCR.
	c) Patents en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicencia, i patentes concedides per la Oficina Española de Patentes y Marcas mitjançant el sistema de examen previ).
	 Comunicacions a congressos en les que el doctorand o doctoranda hagi presentat resultats de la seva tesis: Fins a 15 punts.
	 Altres mèrits relacionats amb la tesis (premis, beques…): Fins a 5 punts.

