BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT
D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER Al FOMENT DE LA I + D + I
EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2017 (Resolució de 15 de juny de la vicerectora
d'Investigació i Transferència de Coneixement)

ANNEX XV
AJUDES PER DIFUSIÓ DELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ

1. Objecte i finançament
L’objecte d’aquestes ajudes és potenciar la publicació dels resultats d'investigació de Grups
d'Investigació de la Universitat d'Alacant en revistes arreplegades en les bases de dades
incloses en la Web of Science, per a millorar la visibilitat de la producció científica reconeguda
en els principals rànquing científics
La quantia màxima destinada a finançar aquestes ajudes és de 100.000 euros pressupostats
en el capítol VI del pressupost de despeses del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de
Coneixement.

2. Característiques de l’ajuda
Ajudes per publicació dels resultats d'investigació generats per Grups d'Investigació de la
Universitat d'Alacant en revistes indexades en la Web of Science entre l'1 de gener de 2015 i el
31 de desembre de 2016.
Les ajudes obtingudes podran ser destinades a finançar qualsevol dels capítols habituals en
projectes d'investigació: material fungible, material inventariable, personal contractat, dietes,
inscripció en congressos, etc. En cap cas, les ajudes podran destinar-se al pagament de
retribucions a personal propi ni a despeses de protocol.

3. Requisits del les persones sol·licitants.
Podrà sol·licitar aquestes ajudes els directors o les directores dels Grups d’Investigació
registrats en la Universitat d'Alacant a la data de publicació de la present convocatòria.

4. Termini i presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds donarà començament l'endemà de la publicació en el
BOUA i finalitzarà el 31 de juliol de 2017.
5. Comissió d’Avaluació
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió presidida pel director del Secretariat
d'Investigació, la directora del Secretariat de Transferència de Coneixement, que actuarà com a
secretària i els degans/es i directors/es de les diferents Facultats i Escoles de la Universitat
d'Alacant que actuaran com a vocals.

6. Criteris de valoració
Es prendrà com a criteris de valoració:
a) El nombre d'articles publicats pel Grup d’Investigació en revistes indexades en la Web of
Science en el camp científic d'avaluació durant els anys 2015i 2016.
b) Quan el camp científic ho permeta, es tindrà en compte també el cuartil en el qual apareix la
publicació. En aquest cas, s'assignaran quatre punts a la publicació en una revista del primer
cuartil, tres per a la del segon, i així successivament. Quan el camp no permeta assignar
cuartiles, a tots els articles publicats en revistes indexades se'ls assignarà un valor de quatre
punts.
c) El nombre de doctors adscrits al grup d’investigació i la seua dedicació.
A cada Grup d’Investigació se li assignarà un coeficient calculat dividint el sumatori de les
puntuacions obtingudes per a cadascuna de les publicacions entre el nombre de doctors
adscrits al grup. El criteri per al repartiment de les ajudes es basarà en el valor d’aquest
coeficient.

7. Resolució
Per a la resolució i notificació de les ajudes caldrà ajustar-se al que disposa l'apartat 2.6 de les
normes generals d'esta convocatòria.

8 Pagament de les ajudes
El pagament d’aquestes ajudes s'efectuarà mitjançant traspàs de crèdit des del Vicerectorat
d'Investigació i Transferència de Coneixement a la aplicació pressupostària del Grup
d’Investigació sol·licitant.

