PROGRAMA DE MOBILITAT ‘ERASMUS +’ ESTUDIS
SEGONA CONVOCATÒRIA CURS 2015-2016
ANNEX A: BAREM
A continuació es detalla el càlcul dels apartats que componen el barem de puntuació:
a) Expedient de l'estudiant/a (màxim 10 punts)
La nota mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant/a es calcularà d'acord amb l'establit en
l'article 5 del RD 1125/2003: suma dels crèdits qualificats a l'estudiant/a multiplicats cadascun d'ells
pel valor de les qualificacions que corresponguen, d'acord amb el barem arreplegat en aquest RD, i
dividida pel nombre de crèdits totals qualificats en el seu expedient.
En aquells casos en què en un expedient no figure, en totes o algunes de les assignatures, la
qualificació numèrica recollida en el barem de l'article 5.4 del RD 1125/2003, la qualificació qualitativa
de l'assignatura es convertirà en quantitativa mitjançant l'aplicació del següent barem:
Matrícula d'honor:
Excel·lent:
Notable:
Aprovat:
Suspens:

10.00 punts
9.00 punts
7.50 punts
5.50 punts
2.50 punts

Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda en el Centre de procedència.
Si no existira qualificació, no es tindrà en compte a l'efecte de ponderació. Els crèdits obtinguts per
reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en plans d'estudi no
seran qualificats numèricament ni computaran per al càlcul de la mitjana de l'expedient acadèmic.

El càlcul de la nota mitjana es realitzarà amb les qualificacions obtingudes per l'estudiant/a fins a la
convocatoria C4 del curs 2014/15 inclosa.
b) Coneixement d'Idioma (màxim 6 punts)
Es valorarà el coneixement de l'idioma oficial de docència de la Universitat sol·licitada, que es
puntuarà de la següent forma:
Idioma exigit per la institució de destinació
. Nivell B2……………… 1 punt
. Nivell C1……………… 2 punts
. Nivell C2……………… 3 punts
En les universitats de parla no anglesa, es valorarà també el coneixement d'anglès, de la següent
forma:
. Nivell B2……………… 1 punt
. Nivell C1……………… 2 punts
. Nivell C2……………… 3 punts

1

c) Puntuació del Centre (màxim 2 punts)
Els Centres, en atenció a les seues característiques i l'interès dels seus projectes de mobilitat, podran
atorgar fins a dos punts en funció dels seus propis criteris. Amb la finalitat de salvaguardar els
principis de transparència i equitat, aquests criteris s'indiquen a continuació. Els/les estudiants/es de
les titulacions no recollides seran avaluats amb 2 punts:
Facultat de Ciències:
CRITERIS

PUNTUACIÓ

No existeixen (en cas d'empat s'afavorirà als estudiants integrants del grup
ARA).
TITULACIÓ
Màster en Ciència de Materials

Doctorat en Ciència de Materials

2

CRITERIS

PUNTUACIÓ

Tenir una titulació en: Química, Física,
Enginyeria Química i altres relacionades amb
la Ciència de Materials

2

Tenir un Màster en Ciència de Materials o
relacionat

2

Facultat de Ciències de la Salut:
CRITERIS

PUNTUACIÓ

No existeixen

2

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:
CRITERIS

PUNTUACIÓ

Afinitat amb el Grau que l'estudiant/a estiga cursant (els punts s'assignaran plaça per plaça de les
sol·licitades per cada estudiant/a):
Grau en Publicitat i Relacions Públiques, en les places signades en les
àrees:
2
 15.0 (Ciències de la Comunicació i de la Informació)
 15.3 (Relacions Públiques, Publicitat)
Grau en Administració i Direcció d'Empreses, Grau en Economia, en les
places signades en les àrees:
 04.0 (Ciències Empresarials)
 04.1 (Empresarials amb Idiomes)
 04.2 (Empresarials amb Tecnologia)
 04.7 (Màrqueting i Gestió de Vendes)
 14.3 (Ciències Econòmiques)

2

2

Grau en Turisme + ADE, en les places signades en les àrees:

2

 04.0 (Ciències Empresarials)
 04.1 (Empresarials amb Idiomes)
 04.2 (Empresarials amb Tecnologia)
 04.4 (Turisme i Hostaleria)
 04.7 (Màrqueting i Gestió de Vendes)
 14.3 (Ciències Econòmiques)
Grau en Turisme + ADE, en les places signades per la Facultat de Lletres
per al Grau de Turisme:
 Es puntuarà segons el criteri de la Facultat de Lletres per als estudiants
del Grau en Turisme.
Grau en Sociologia, en les places signades en les àrees:
 14.0 (Ciències Socials)
 14.1 (Ciències Polítiques)
 14.2 (Sociologia)

2

Grau en Treball Social, en les places signades en l'àrea:
2
 14.5 Treball Social
TITULACIÓ

CRITERIS

PUNTUACIÓ

Màster Universitari en Direcció i Per a les places signades en la seua àrea
Planificació de Turisme
específica.

2

Màster Universitari
Quantitativa

2

en

Economia Per a les places signades en la seua àrea
específica.

Facultat de Dret:
CRITERIS
1.

PUNTUACIÓ

Docència en anglès:
a. Pertinença al grup ARA (Alt Rendiment Acadèmic), tant el curs
acadèmic en què se sol·licite la mobilitat Erasmus, com en
l'immediatament anterior, així com en el qual es realitze l'estada.
Aquesta puntuació serà incompatible amb el punt b.
b. Haver cursat i superat un mínim de dues assignatures en anglès.
Aquesta puntuació serà incompatible amb el punt a.

2.

1

0,5

Afinitat amb els estudis (els punts s'assignaran plaça per plaça de les sol·licitades per cada
estudiant):

Grau en Dret, en les places signades en les àrees:
 10.0 (Dret)
 10.1 (Dret amb Idiomes)
 10.9 (Altres tipus de Dret)
 14.6 (Relacions Internacionals, estudis europeus i estudis regionals)

1

Grau en Gestió i Administració Pública, en les places signades en les
àrees:
1
 10.6 (Administració Pública)
Grau en Criminologia, en les places signades en les àrees:
1
 10.4 (Dret Penal i Criminologia)
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, en les places signades

3

en les àrees:
1
 04.5 (Relacions Laborals i Gestió de Personal)
Programa Estudis Simultanis Grau en Dret Administració i Direcció
d'Empreses. Places signades per la Facultat de Dret:
 10.0 (Dret)
 10.1 (Dret amb Idiomes)
 10.9 (Altres tipus de Dret)
 14.6 (Relacions Internacionals, estudis europeus i estudis regionals)

1

Programa Estudis Simultanis Grau en Dret Administració i Direcció
d'Empreses, en les places signades per la Facultat d'Econòmiques per al
Grau d'ADE:
 Es puntuarà segons el criteri de la Facultat d'Econòmiques per als
estudiants del Grau en ADE
Programa Estudis Simultanis Graus en Dret Criminologia, en les places
signades en les àrees:
 10.0 (Dret)
 10.1 (Dret amb Idiomes)
 10.9 (Altres tipus de Dret)
 14.6 (Relacions Internacionals, estudis europeus i estudis regionals)
 10.4 (Dret Penal i Criminologia)

1

Facultat d'Educació:
CRITERIS

PUNTUACIÓ

No existeixen

2

Facultad de Filosofia i Lletres:
TITULACIÓ
Grau de Traducció i Interpretació

CRITERIS

PUNTUACIÓ

1. Nombre de crèdits superats:
 Entre 60 i 90
 Més de 90

1.2
0.5

2. Destinació segons les llengües
 Llengua B
 Llengua C
 Llengua D
Graus d'Espanyol: Llengua i Literatura, Estudis Nombre de crèdits superats:
Àrabs i Islàmics, Estudis Francesos, Estudis
Anglesos, i Filologia Catalana
 Entre 60 i 90
 Més de 90
Graus de Geografia i Ordenació del Territori,
Història, Humanitats, i Turisme

0.8
0.5
0.2

2
0.5

Nombre de crèdits superats:
 Entre 60 i 108
 Més de 108

TITULACIÓ

CRITERIS

Màster Universitari en Espanyol i Anglès L2/LE Tenir una titulació en: Anglès o
Espanyol, Llengües Modernes, etc.

4

1
2

PUNTUACIÓ
2

Escola Politècnica Superior:
CRITERIS

PUNTUACIÓ

Especial adequació de la Universitat de destinació a la titulació que s'està
estudiant

0.5

Mèrits relacionats amb mobilitat internacional no ponderats en altres camps,
tals com: 1) participació en Tallers Internacionals, 2) haver fet pràctiques en
l'estranger o qüestions similars, 3) pertànyer al grup ARA (Alt Rendiment
Acadèmic), tant en el curs acadèmic en el qual se sol·licite la mobilitat
Erasmus, com en l'immediatament anterior, 4) haver cursat assignatures
amb docència en anglès si la titulació no té grup ARA, mínim de dues
assignatures de 6 crèdits ECTS.

5

1.5

