
                                                                                             
                                                                                             

               
 

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2020  

ENTITAT : Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS) 
(emplenar únicament si s’homologuen/ponderen les notes de Grau i/o Màster)  

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 a la convocatòria. 

 

 

 

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS) 

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: 

 

a) 3 punts per a grups actius i amb 3 o més tesis llegides en els darrers 7 anys 

b) 2,75 punts a grups actius amb menys de 3 tesis llegides en els darrers 7 anys 

c) 2 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. 

 

 

 



                                                                                             
                                                                                             

               
 

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS) 

 

Es valoraran els següents apartats del currículum del candidat: 

 Punts Màxim 

Estades a l’estranger 0,25 x 

estada 

0,50 

Experiència docent/professional 0,25 x any 

treballat 

0,50 

Valoració del títol de màster 0-1,00 1,00 

Valoració de potencialitat investigadora: 

Treball fi de màster (TFM) 

0-1,00 1,00 

 

 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Nom: Jacint Jordana Casajuana 

Càrrec: Director 

Data: 14 d’octubre 2019 

Vist i plau AGAUR 
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