SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (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)
Aquesta nota es calcularà de la manera següent:
i.

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o equivalent tindrà un pes del 80% en el
total de la nota d´aquest apartat.

ii.

La nota mitjana ponderada dels estudis de màster tindrà un pes del 20%.

iii.

Si s´accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en
compte la nota mitjana de l´expedient de grau o equivalent en un 100%.

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS)
En la valoració del grup de recerca es tindran en compte els criteris següents:
i.

La puntuació i el finançament obtinguts en la concessió del SGR (0-1).

ii.

Número de publicacions del grup amb un alt factor d´impacte durant els últims 3 anys (0.5).

iii.

Número de projectes finançats procedents de fons competitius i/o no competitius en els
últims 3 anys (0-1).

iv.

Número de tesis doctorals dirigides i defensades en els últims 3 anys. Entre 1 i 2 (0.25) /
Més de 2 (0.5)

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)
Els mèrits que aporta la persona candidata es regiran en base a:
i.
•

ii.
•
•
•
•

Expedient acadèmic del candidat 1 punt.
Es ponderarà en 1 punt si l´expedient acadèmic tant de grau (o equivalent) i màster és igual
o superior a 6,50.
Altres mèrits del candidat 2 punts:
Publicacions científiques, 0.5 punts.
Comunicacions a congressos, 0.5 punts.
Estades a l´estranger, 0.5 punts.
Altres mèrits relacionats amb la recerca, 0.5 punts.

En el cas que dos candidats obtinguin la mateixa puntuació, es donarà priorització a la que
pertanyi a un grup emergent, considerant-se grup emergent un grup creat en els darrers 3 anys a
la institució.
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