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Data de publicació: 02-11-06 

 

 

PROCEDIMENT DE CONCURS INTERN 

 

Objecte:  Selecció de tutors per a oferir cursos de doctorat i programes oficials de 

postgrau (POP) en països llatinoamericans (8 beques). 

 

Quantia : Selecció de 8 tutors, dels quals, al menys, haurà de seleccionar-se un per a 

cadascuna de les següents àrees: Ciències, Dret, Econòmiques, Politècnica, Salut, 

Lletres i Educació. 

 

Requisits dels sol·licitants:   

� Ser Doctor 

� Ser professor de la Universidat d’Alacant 

 

Presentació de sol·licituds: Els que estiguen interessats podran cursar sol·licitud, 

segons model adjunt com Annex I, disponible en la següent adreça d'Internet: 

http://www.ua.es/es/internacional/prog07/index.html, dirigida a la Unitat de Cooperació 

Internacional, a través del Registre General de la UA. 

 

Documentació a presentar:  

1. Presentació d'un compromís formal d'atendre adequadament al becari assignat. 

2. Carta del director del programa de doctorat o programa oficial de postgrau ((POP) 

que es pretenga impartir indicant la seua conformitat què el candidat tutoritze al futur 

becari en el programa de doctorat. 

3. Documentació justificativa dels mèrits al·legats. 

 

Condicions generals del concurs : 

a) S'estableix un termini de 15 dies hàbils a contar des de l'endemà a la data de 

publicació de la present convocatòria, per a la presentació de sol·licituds. 
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b)  Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts o computats fins a la 

data que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. 

c) El concurs es resoldrà d'acord amb l'avaluació dels mèrits dels candidats, 

atenent al barem aprovat que es detalla a continuació. 

 

Criteris: 

Criteris discriminatoris: 

1. Excloure als professors que siguin tutors de becaris en actiu en alguna 

convocatòria anterior.  

2. No acumular més de 3 beques per programa de doctorat, independentment de 

l'any que es trobe. 

Criteris evaluatoris: 

Una vegada aplicats els criteris discriminatoris, i sobre els possibles tutors 

seleccionats, en el cas que el seu nombre sigua superior al de beques oferides, 

s'aplicaran el següent barem de selecció. 

a) Nombre de Tesi dirigides pel candidat (se sol·licitarà a Comissió de Doctorat un 

certificat acreditatiu de les mateixes), multiplicades per 3 i dividit el producte pel 

nombre d’anys complets (períodes de 12 mesos) o fracció com a doctor, segon 

el polinomi següent:  

(Nombre de tesi dirigides x 3): Nombre d’anys complets o fracció com a doctor 

 

Al candidat amb millor barem, se li assignarà 10 punts, sent la puntuació de la 

resta proporcional a la seua baremació en relació amb la puntuació del primer 

candidat. 

 

b) Trams d'investigació atorgats per l’ANECA. S'aplica un coeficient reductor 

associat a sexennis consolidats o fracció que posseïsca el candidat segon el 

polinomi següent: 

(Nombre trams d’investigació x 3): Nombre sexennis o fracció com a professor 

d’universitat 

 



 3 

Al candidat amb millor barem, se li assignarà 10 punts, sent la puntuació de la 

resta proporcional a la seua baremació en relació amb la puntuació del primer 

candidat. 

 

c) Nombre d'estudiants de doctorat llatinoamericans matriculats en el programa 

que ofereix durant els últims cinc anys, segons el següent criteri: 

De 1 a 99 alumnes  3 punts 

De 100 a 149 alumnes 4 punts 

150 alumnes o més.  5 punts 

 

Una vegada aplicats els criteris evaluatoris i en el cas de produir-se un empat 

es considerarà en primer lloc el criteri a). En cas de persistir l'empat prevaldrà la 

puntuació del criteri b) i finalment es tindrà en compte la puntuació del criteri c). 

 
Comissió de Selecció: 

La Comissió de Selecció, nomenada a aquest efecte, té com competència la de 

seleccionar les sol·licituds presentades pels tutors sol·licitants. 

El seu President serà el Vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació o 

la persona en qui delegui i estarà integrada per un Secretari, que serà el Director 

Tècnic de l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals. En qualitat de vocals 

actuaran el Vicerector d’Investigació, el Director del CEDIP i un representant del PDI, 

nomenat a aquest efecte per la Junta del PDI, podent així mateix contar amb 

assessors externs en cas que foren necessaris. 

 
Alacant, 30 de octubre de 2006 
 
 
 
 
María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació  
Universitat d’Alacant 


