
 

 

 
 

Beques de Personal Investigador
en Formació 
Beques i Ajuts a l’Estudiant 

Pavelló Rosa 
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona 

Tel. 934 021 775 
beca.predoctoral@ub.edu 
www.ub.edu/beques/3rcicle/ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS DE FORMACIÓ D’INVESTIGADORS (FI-DGR) AGAUR 

FACTORS A CONSIDERAR PUNTUACIÓ MÀXIMA 
EXPEDIENT ACADÈMIC 

El càlcul de l’expedient acadèmic es farà 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. 

 En cas que el grau sigui de 300 ECTS i no siguin necessaris els 60 crèdits de màster per a l’accés al doctorat s’avaluarà el 100% la llicenciatura/grau. 
També s’aplicarà aquesta avaluació si encara no s’han aprovat els 60 crèdits de màster en el moment de presentació la sol·licitud. 

 
La nota mitjana del grau/llicenciatura/diplomatura i/o del màster es calcularà d’acord amb la següent fórmula: 
Nm = suma (NCm*Qm) / total Cs (Nm: nota mitjana; NCm: nombre de crèdits de la matèria; Qm: qualificació; Cs: crèdits superats) 
 
La nota mitjana es ponderarà amb la nota mitjana dels estudis corresponents a la UB, d’acord amb la següent fórmula: 
Np = (Nm – Ne) / Dte (Np: nota ponderada; Nm: nota mitjana del sol·licitant; Ne: nota mitjana dels estudis; Dte: desviació estàndard estudis) 
 
La nota ponderada es normalitzarà en base 10, d’acord amb la següent fórmula: 
Nf = (Np + 10) – Npx (Npx: nota ponderada màxima dels sol·licitants) 
 
L’avaluació final de l’expedient acadèmic serà igual a: 
AE = 0,2 * Nfg + 0,1 * Nfm, o bé, AE = 0,3 * Nfg (Nfg/m: nota normalitzada de grau/màster) 
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PROJECTE DE RECERCA 

El projecte de recerca és un requisit de tot sol·licitant i no comporta l’atorgament de cap puntuació. Només 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’Investigador Principal però que encara no siguin 
vigents es consideraran sempre que estiguin degudament acreditats per l’Oficina de Gestió de la Recerca. 

- 

CRITERIS DE POLÍTICA CIENTÍFICA 
a) Expedient acadèmic. S’aplicarà la següent fórmula:    EA = 0,16 * Nfg + 0,04 * Nfm, o bé, 0,2 * Nfg (Nfg: nota de grau/llicenciatura/diplomatura 
normalitzada; Nfm: nota de màster normalitzada). 
 
b) Mèrits curriculars del candidat. 

• Publicacions (es seguiran els mateixos criteris establerts a l’avaluació del PDA en quant a indexació):  màxim 0,125 punts. 
• Comunicacions a congressos que estiguin acceptades i degudament acreditades: màxim 0,05 punts (cada comunicació es valorarà amb 

0,025 punts i amb 0,025 punts més si el candidat n’ha fet l’exposició oral). 
• Premis acadèmics competitius (grau/llicenciatura/màster): màxim 0,05 punts. 
• Estades/Programes d’intercanvi: màxim 0,05 punts. 
• Estades extraordinàries en grups de recerca: màxim 0,025 punts. 
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• Beques de col·laboració amb departaments i altres que es puguin considerar: màxim 0,05 punts. 
• Altres titulacions acadèmiques: màxim 0,1 punt. Es distribuiran de la següent manera: 

o 0,05 punts per segona titulació de grau/llicenciatura/diplomatura. 
o 0,05 punts per segona titulació de màster. 

• Altres mèrits relacionats: màxim 0,05 punts. 
 
c) Avaluació del director de recerca del candidat. L’avaluació es farà 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. Per als directors que no arriben al llindar 
A s’aplica la següent fòrmula: 
 
Avaluació de director = 0,5 * √   puntuació output 

llindar àmbit PDA 

Cal tenir en compte que: 

- Quan el director del projecte de recerca no estigui vinculat a la UB a temps complet la valoració d’aquest apartat serà 0.  
- Quan la UB 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 que tingui millor puntuació rebrà la puntuació d’aquest 
   apartat. Excepcionalment, en el cas de projectes amb més de 5EJC, la segona sol·licitud també rebrà la puntuació corresponent a     

aquest apartat. 
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VALORACIÓ DEL GRUP DE RECERCA (SGR).  Es calcularà segons la fórmula següent:  4 * √ puntuació SGR (AGAUR) / 7 4 
TOTAL 10 

 
 


