Criteris de valoració i priorització de les sol·licituds de beques i ajuts per a
la formació i contractació de personal investigador novell, per a l’any 2014
(FI-DGR 2014), convocades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca.
La resolució ECO/1639/2013, de 22 de juliol (DOGC del 26 De juliol de 2013), per la qual
s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria d’ajuts destinats a universitats,
centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador
novell per a l’any 2014 (FI-DGR), estableix en la base 9 que l’avaluació i selecció de
sol·licituds es realitzarà tenint en compte la priorització de les universitats i centres de
recerca, d’acord amb els criteris establerts en el marc del Pla de Recerca i Innovació de
Catalunya, la base de la convocatòria i els propis criteris de política científica del Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Per tal de prioritzar les sol·licituds presentades, la
Direcció del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) ha aprovat els següents criteris i
que seran aplicats pel Comitè Científic del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI):
1. Únicament es prioritzaran les sol·licituds en les quals, a més dels requisits establerts per la
convocatòria, el director del projecte de recerca del beneficiari estigui vinculat al Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
2. Pel que fa als projectes de recerca, es tindran en compte els projectes finançats que
estiguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud de la beca.
3. La puntuació total atorgada per sol·licitud es calcularà en base als següents criteris:

3.1. Expedient acadèmic del candidat (30% de la nota)
3.1a) Nota de l’expedient acadèmic. La nota de l’expedient acadèmic es calcula
d’acord amb els criteris de la convocatòria FI. Les assignatures convalidades seran
valorades segons la qualificació original sempre i quan el candidat presenti
l’expedient acadèmic que va donar lloc a la convalidació amb la qualificació original.
Aquest procediment de càlcul s’aplicarà als expedients dels candidats amb la titulació
en centres universitaris de l’Estat Espanyol. Els expedients dels candidats amb la
titulació en centres estrangers seran avaluats d’acord amb els criteris que va establir
la comissió interuniversitària convocada per l’AGAUR per a la convocatòria FI, i que
apareixen al títol IV de la convocatòria.
3.1b) Nota ponderada de l’expedient acadèmic. L’objectiu d’aquest criteri és evitar
les diferències que es produeixen entre els expedients dels candidats atenent la
universitat en la qual s’han titulat.

3.2. Avaluació del grup de recerca (30% de la nota)
Valoració del grup d’acollida (SGR), fins a 3 punts: Fonts de finançament de les
activitats R+D+I i capacitat formativa en funció dels projectes finançats del grup i de
les tesis llegides. Les avaluacions estaran distribuïdes de la següent manera:
3.2a) 3 punts per a grups actius i amb 3 o més tesis llegides en els darrers 7 anys
3.2b) 2,75 punts a grups actius amb menys de 3 tesis llegides en els darrers 7 anys
3.2c) 2,5 punts a grups actius sense tesis llegides
Apart es valoraran els projectes de recerca vigents que tinguin tant el grup d’acollida
com el director de tesi del beneficiari.
3.3. Política Científica de l’entitat (40% de la nota)
Es valoraran els següents apartats del currículum del candidat:
Beca de col·laboració en el darrera any
de carrera o premi extraordinari final
Publicacions científiques, comunicacions
congressos
Estades a l’estranger
Experiència docent/professional
Valoració del títol de màster
Valoració del projecte de tesis

Punts
0-0,50
0,25 x
publicació
0,25 x
estada
0,25 x any
treballat
0-1
0-1

Màxim
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00

4. La puntuació total atorgada per sol·licitud es calcularà en base als següents criteris:
a) Ordenació general de les sol·licituds en funció de la puntuació total atorgada
(expedient acadèmic amb una puntuació màxima de 3, d’acord amb l’indicat a la
base 9.1.a de la convocatòria, més la puntuació dels criteris establerts en el punt
anterior).
b) Cap director podrà acollir a més d’un becari de la convocatòria de beques
predoctorals per a la formació de personal investigadors convocades per la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2014.
c) Per a cada projecte només es podrà presentar una sol·licitud. Només
excepcionalment es podrà admetre una segona sol·licitud de beca per als projectes
que comprometin un mínim de cinc investigadors equivalents a jornada completa
(EJC).

Barcelona, 10 de Setembre de 2013

