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CRITERIS D’AVALUACIÓ I PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUTS  DE 
PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (APIF) PER A 
DOCTORANDS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
CONVOCATÒRIA  2018-2019 
 

D’acord amb el que estableix la base 8 de la convocatòria per a la concessió i renovació dels 

Ajuts de Personal Investigador predoctoral en Formació (APIF) per a doctorands de la 

Universitat de Barcelona, aprovada per la Comissió de Recerca en data 13 de juny de 2018, i 

per tal de prioritzar les sol·licituds presentades, s’aproven els següents criteris: 

 

1r. Mèrits curriculars del candidat: fins a 1 punt, distribuïts de la següent manera: 

• Publicacions, fins a 0,25 punts. Se seguiran els mateixos criteris establerts 

a l’avaluació del Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) en quant a indexació. 

• Comunicacions a congressos, acceptats i degudament acreditats, fins a 
0,20 punts i segons els següents criteris: 0,1 comunicació i 0,1 més si la 

comunicació és oral feta pel candidat. 

• Premis acadèmics competitius (grau/llicenciatura/màster), fins a 0,15 
punts. 

• Estades en altres centres que no siguin la universitat de titulació 

(Erasmus, Sèneca o assimilades), fins a 0,15 punts. 

• Beques de col·laboració en departaments i d’altres d’iniciació a la 
recerca, fins a 0,15 punts. 

• Altres mèrits relacionats amb l’objecte de la convocatòria (altres 

titulacions, formació complementària, transferència del coneixement, etc), fins 
a 0,10 punts. 

 

Només s’avaluaran els mèrits curriculars acreditats documentalment pel sol·licitant. 

Els mèrits curriculars del candidat no seran avaluats quan la Universitat de Barcelona no 

participi com a institució en el projecte finançat al que pertany el seu director de tesi. 

 

2n. Avaluació del Grup d’acollida del sol·licitant, fins a 4 punts, obtinguts en base al CV del 

director de tesi seguint els criteris del PDA de recerca. El sistema de puntuació dona 4 punts a 

tots els directors que arriben o superen el llindar de quartil A d’outputs del PDA del seu àmbit 
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(experimentals, humanitats o global). Per als directors que no arriben al llindar A, s’aplica la 

fórmula següent: 
 

Avaluació director = 4 * √ puntuació output / llindar àmbit PDA 

 
3r. La valoració del criteri establert en l’apartat 2 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. 

 
4t. El criteri de priorització general de les sol·licituds presentades serà: Ordenació general de 

les sol·licituds en funció de la puntuació total atorgada.  

 
5è. El procediment de concessió d’aquests ajuts es considerarà iniciat d’ofici en la data de 

publicació de la convocatòria d’ajuts de personal investigador en formació. 

 

 

Barcelona, 13 de setembre de 2018. 


