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FACTORS A CONSIDERAR I PUNTUACIÓ MÀXIMA QUE PODEN ASSOLIR ELS SOL·LICITANTS 
 
En el cas de les sol·licituds presentades per DEPARTAMENTS 
Concepte 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 - 20% Màster. 
 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 de la sol·licitud.  

 
Els sol·licitants s’agrupen en funció del centre al que pertany el departament d’adscripció del director que avala la sol·licitud. Al primer candidat 
de cada grup s’assignarà un valor R = 10, el segon R = 9 i, fins a  R = 1, per als candidats a partir de la desena posició. L’avaluació final de 
l’expedient acadèmic es calcula mitjançant la fórmula següent: AE = 0,4 * RG + 0,1 * RM ( o bé, 0,5 * RG), on RG és el valor assignat en funció 
de la nota mitjana de grau/llicenciatura/diplomatura i RM és el valor assignat en funció de la nota mitjana del màster. 
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MÈRITS CURRICULARS DEL CANDIDAT 
 Publicacions, màxim 0,25 punts. Se seguiran els mateixos criteris establerts a l’avaluació del PDA en quant a indexació 
 Comunicacions a congressos, acceptats i degudament acreditats, màxim 0,1 punt i segons els següents criteris: 0,05 comunicació i a 

més 0,05 si la comunicació és oral feta pel candidat. 
 Premis acadèmics competitius (Graus i Màster), fins a 0,1 punt. 
 Estades: Erasmus, Sèneca, etc., màxim 0,1 punt. 
 Estades extraordinàries en grups de recerca, màxim 0,05 punts. 
 Beques: beques de col·laboració amb departaments i altres que es puguin considerar, màxim 0,1 punt. 
 Altres titulacions acadèmiques, màxim 0,2 punts, distribuïts de la següent manera:  

o 0,1 punt per segona titulació de Grau/Llicenciatura/Diplomatura 
o 0,1 punt per segona titulació de Màster 

 Altres mèrits relacionats, màxim 0,1 punt. 
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AVALUACIÓ DEL DIRECTOR DEL CANDIDAT (en base al barem d’outputs aplicat en el PDA de recerca) 2 
  
VALORACIÓ DEL GRUP DE RECERCA – SGR (puntuació SGR atorgada per l’AGAUR * 2/7) 2 

Total 10 
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FACTORS A CONSIDERAR I PUNTUACIÓ MÀXIMA QUE PODEN ASSOLIR ELS SOL·LICITANTS 
 
En el cas de les sol·licituds presentades per INSTITUTS DE RECERCA O XARXA EUROLIFE 
Concepte 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 - 20% Màster 
 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 de la sol·licitud.  

 
Els sol·licitants s’agrupen en funció del centre al que pertany el departament d’adscripció del director que avala la sol·licitud. Al primer candidat 
de cada grup s’assignarà un valor R = 10, el segon R = 9 i, fins a  R = 1, per als candidats a partir de la desena posició. L’avaluació final de 
l’expedient acadèmic es calcula mitjançant la fórmula següent: AE = 0,4 * RG + 0,1 * RM ( o bé, 0,5 * RG), on RG és el valor assignat en funció 
de la nota mitjana de grau/llicenciatura/diplomatura i RM és el valor assignat en funció de la nota mitjana del màster. 
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MÈRITS CURRICULARS DEL CANDIDAT 
 Publicacions, màxim 0,25 punts. Se seguiran els mateixos criteris establerts a l’avaluació del PDA en quant a indexació 
 Comunicacions a congressos, acceptats i degudament acreditats, màxim 0,1 punt i segons els següents criteris: 0,05 comunicació i a 

més 0,05 si la comunicació és oral feta pel candidat. 
 Premis acadèmics competitius (Graus i Màster), fins a 0,1 punt. 
 Estades: Erasmus, Sèneca, etc., màxim 0,1 punt 
 Estades extraordinàries en grups de recerca, màxim 0,05 punts 
 Beques: beques de col·laboració amb departaments i altres que es puguin considerar, màxim 0,1 punt 
 Altres titulacions acadèmiques, màxim 0,2 punts, distribuïts de la següent manera:  

o 0,1 punt per segona titulació de Grau/Llicenciatura/Diplomatura 
o 0,1 punt per segona titulació de Màster 

 Altres mèrits relacionats, màxim 0,1 punt 

1 

AVALUACIÓ DEL DIRECTOR DEL CANDIDAT (en base al barem d’outputs aplicat en el PDA de recerca) 2 
  
VALORACIÓ DEL GRUP DE RECERCA – SGR (puntuació SGR atorgada per l’AGAUR * 2/7) 2 
  
INDICADORS ESPECÍFICS DE CADA INSTITUT DE RECERCA O DE LA XARXA EUROLIFE 2 

Total 12 
 


