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CRITERIS D’AVALUACIÓ I PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUTS DESTINATS A 

LES UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

INVESTIGADOR NOVELL, PER A L’ANY 2016 (FI-DGR), CONVOCADES PER L’AGÈNCIA DE 

GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.  

 

La resolució ECO/1794/2015, de 28 de juliol (DOGC núm. 6926, de 3/8/2015), per la qual 

s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts destinats a universitats i centres de recerca i 

fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2016 (FI-

DGR), estableix que l’avaluació i selecció de sol·licituds es realitzarà tenint en compte la 

priorització de les universitats, en funció de la seva política científica, els criteris establerts en el 

marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya i les bases de la convocatòria. 

 

Per tal de prioritzar les sol·licituds presentades, la Comissió de Recerca de la Universitat de 

Barcelona ha aprovat els següents criteris: 

 

1r. El càlcul de l’expedient acadèmic del sol·licitant es realitzarà tenint en compte l’avaluació del 

Grau/Llicenciatura/Diplomatura i del Màster, d’acord amb la següent proporció: 

 

 80% Grau/Llicenciatura/Diplomatura i 20% Màster 

 Quan el Grau sigui de 300 ECTS i no siguin necessaris els 60 ECTS del Màster per a 

l’accés al doctorat, el 100% correspondrà a la Llicenciatura/Grau. També s’assignarà el 

100% a la Llicenciatura/Grau quan no s’hagin aprovat els 60 crèdits de Màster en el 

moment de presentar la sol·licitud. 

 

La nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’aspirant es calcularà tenint en compte els següents 

factors i d’acord amb els criteris aprovats per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern: 

 

Nm = suma (NCm*Qm)/total Cs 

 

Nm = Nota mitjana 

NCm = Nombre de crèdits de la matèria 

Qm = Qualificació de la matèria (*) 

Total Cs = Total de crèdits superats 

 

 (*) El valor de Qm dependrà de: 



 
 

a. Si la matèria ha estat qualificada amb valors quantitatius, el valor de Qm serà igual a la 

puntuació que consti en l’expedient. 

b. Si la matèria ha estat qualificada amb valors qualitatius o en una escala de 0-4, el valor de 

Qm s’obtindrà d’acord amb l’indicat al punt 3.1.d de la convocatòria. 

c. En el cas d’estudis realitzats en un centre estranger, el valor de Nm serà el que consti a 

l’acreditació de la nota mitjana de l’expedient acadèmic expedida per l’ANECA. 

 

Quan el sol•licitant hagi cursat dues carreres universitàries, només es considerarà la nota mitjana 

de l'ensenyament més relacionat amb el projecte de recerca que li doni l’accés/admissió al 

programa de doctorat. Si l’ensenyament més relacionat amb el projecte de recerca és només de 

2n cicle, el valor de Nm serà la mitjana aritmètica dels dos ensenyaments 

 

Les sol·licituds dels candidats que hagin cursat un mateix ensenyament s’ordenaran d’acord amb 

la nota mitjana de l’expedient acadèmic. Quan el nombre de sol·licituds d’un ensenyament sigui 

inferior a 15, s’agruparan amb les d’un ensenyament afí, segons la facultat d’adscripció. Les 

agrupacions es faran pel Grau/Llicenciatura i pel Màster per separat. 

Al primer candidat de cada grup s’assignarà un valor R = 10, al segon R = 9, fins a  R = 1, a partir 

de la desena posició. 

 L’avaluació final de l’expedient acadèmic es calcula mitjançant la fórmula següent: 

 

AE = 0,24 * RG + 0,06 * RM ( o bé, 0,3 * RG) 

 

AE= Avaluació expedient 

RG = Valor assignat en funció de la nota mitjana de Grau/Llicenciatura/Diplomatura 

RM = Valor assignat en funció de la nota mitjana de Màster 

 

En cas que es presentin candidats amb estudis cursats a l'estranger es procedirà d’acord amb allò 

establert a la convocatòria dels ajuts. 

 

2n. Pel que fa als projectes de recerca, es tindran en compte els projectes finançats que estiguin 

vigents en la data final de presentació de les sol·licituds. Els projectes concedits i acceptats per 

l’IP, però encara no vigents, es consideraran sempre que estiguin degudament acreditats. 

 

3r. A més de l’expedient acadèmic, la valoració de les sol·licituds tindrà en compte els criteris 

següents: 



 
 

 

1. Criteris de política científica, fins a 3 punts, distribuït de la següent manera: 

a. Expedient acadèmic, fins a 2 punts: EA =  0,16*RG+0,04*RM (o bé 0,2*RG) 

 

EA = Expedient acadèmic 

RG = Valor assignat en funció de la nota mitjana de Grau/Llicenciatura/Diplomatura 

 RM  = Valor assignat en funció de la nota mitjana de Màster 

 

b. Mèrits curriculars del candidat, fins a 0,5 punts:  

 Publicacions, màxim 0,125 punts. Se seguiran els mateixos criteris 

establerts a l’avaluació del PDA en quant a indexació 

 Comunicacions a congressos, acceptats i degudament acreditats, màxim 

0,05 punts i segons els següents criteris: 0,025 comunicació i 0,025 més si 

la comunicació és oral feta pel candidat. 

 Premis acadèmics competitius (Grau/Llicenciatura i Màster), fins a 0,05 

punt. 

 Estades: Programes d’intercanvi, màxim 0,05 punts 

 Estades extraordinàries en grups de recerca, màxim 0,025 punts 

 Beques: beques de col·laboració amb departaments i altres que es puguin 

considerar, màxim 0,05 punt 

 Altres titulacions acadèmiques, màxim 0,1 punt 

 0,05 punts per segona titulació de Grau/Llicenciatura/Diplomatura. 

 0,05 punts per segona titulació de Màster 

 Altres mèrits relacionats, màxim 0,05 punt. 

 

c. Avaluació del director de recerca, fins a 0,5 punts, en base al CV i seguint els criteris 

del PDA de recerca. El sistema de puntuació dóna 0,5 punts a tots els directors que 

arriben o superen el llindar de quartil A d’outputs del PDA del seu àmbit 

(experimentals, humanitats o global). Per als directors que no arriben al llindar A, 

s’aplica la fórmula següent: 

 

  Avaluació director = 0,5 * ó	

	à 	

 

 

Cal tenir en compte que: 



 
 

 

 Quan el director del projecte de recerca no estigui vinculat a la Universitat de 

Barcelona a temps complet la valoració d’aquest apartat serà 0. 

 Quan la Universitat de Barcelona no participi com a institució en el projecte 

finançat, la valoració d’aquest apartat serà 0 

 Quan hi hagi més d’una sol·licitud per projecte finançat, només la millor rebrà 

puntuació en aquest apartat. Excepcionalment, en el cas de projectes amb 

més de 5EJC, la segona sol·licitud també rebrà la puntuació corresponent a 

aquest apartat. 

 

La valoració dels criteris establerts en l’apartat 1.c es farà en  base a la informació 

que hi hagi al GREC en el moment d’explotar les dades per a l’avaluació de les 

sol·licituds, un cop finalitzat el termini de presentació. Per tant, les actualitzacions 

posteriors no seran considerades. 

 

 

2. Valoració del Grup d’acollida (SGR) = 4 * ó	 /	7 

 

4t. El criteri general de priorització de les sol·licituds presentades serà l’ordenació en funció de la 

puntuació total atorgada.  

 

Barcelona, 7 de setembre  de 2015  
 


