SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 2022
Les entitats han de trametre a l’AGAUR, a través de l’EACAT o de qualsevol altre registre electrònic oficial
vàlid, aquest document normalitzat amb el sistema i els criteris de priorització que es preveu aplicar perquè
l’AGAUR pugui validar que s’adapten als requisits de les corresponents bases reguladores.
És responsabilitat de l’entitat d’adscripció fer públics els criteris propis de priorització abans de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds i conservar les evidències d’aquesta publicació.

ENTITAT :
NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS)
(Únicament cal emplenar aquest apartat en el cas d’emprar algun sistema d’homologació o
ponderació de 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:

Estades a l’estranger
Experiència docent/professional
Valoració projecte tesi doctoral

Signatura:
77107231F
JACINT JORDANA
(R: G63518476)

Punts
0,25 x
estada
0,25 x any
treballat
0-2,00

Màxim
0,50
0,50
2,00

Validació de l’AGAUR:
Firmado digitalmente por
77107231F JACINT
JORDANA (R: G63518476)
Fecha: 2021.10.19
13:36:26 +02'00'

Nom: Jacint Jordana Casajuana
Càrrec: Director

Firmado digitalmente por Victòria Miquel
Martí - DNI 78214149G (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris
i de Recerca, 2.5.4.97=VATES-Q0801117C,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Miquel Martí - DNI
78214149G, givenName=Victòria,
serialNumber=IDCES-78214149G,
cn=Victòria Miquel Martí - DNI
78214149G (SIG)
Fecha: 2021.10.22 10:48:11 +02'00'

Victòria Miquel i Martí
Directora àrea de Recerca, Innovació i Avaluació

