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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS APIF PER DEPARTAMENTS 
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 superat els 60 crèdits de màster en el moment de presentar  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 = 0,4 * Nfg + 0,1 * Nfm, o bé, AE = 0,5 * Nfg (Nfg/m: nota normalitzada de grau/màster) 
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MÈRITS CURRICULARS DEL CANDIDAT 

 Publicacions: màxim 0,25 punts. Es 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.  

Les comunicacions es valoraran amb 0,05 punts i amb 0,05 punts més si el candidat n’ha fet l’exposició oral. 

 Premis acadèmics competitius (grau i màster): màxim 0,1 punt. 
 Estades tipus Erasmus, Sèneca, etc...: màxim 0,1 punt. 
 Estades extraordinàries en grups de recerca: màxim 0,05 punts. 
 Beques de col·laboració amb departaments i altres que es puguin considerar: màxim 0,1 punt. 
 Altres titulacions acadèmiques: màxim 0,2 punts. Es distribuiran de la següent manera: 

o Segona titulació de Grau/Llicenciatura/Diplomatura: màxim 0,1 punt. 
o Segona titulació de Màster: màxim 0,1 punt. 

 Altres mèrits relacionats: màxim 0,1 punt. 
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AVALUACIÓ EL DIRECTOR DEL CANDIDAT (en base al barem d’outputs aplicat en el PDA de recerca) 2 
VALORACIÓ DEL GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT (SGR) (puntuació de l’SGR atorgada per l’AGAUR* 2/7) 2 
TOTAL 10 



 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS APIF PER INSTITUTS DE RECERCA O XARXA EUROLIFE 
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 superat els 60 crèdits de màster en el moment de presentar  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 = 0,4 * Nfg + 0,1 * Nfm, o bé, AE = 0,5 * Nfg (Nfg/m: nota normalitzada de grau/màster) 
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MÈRITS CURRICULARS DEL CANDIDAT 
 

 Publicacions: màxim 0,25 punts. Es 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.  

Les comunicacions es valoraran amb 0,05 punts i amb 0,05 punts més si el candidat n’ha fet l’exposició oral. 

 Premis acadèmics competitius (grau i màster): màxim 0,1 punt. 
 Estades tipus Erasmus, Sèneca, etc...: màxim 0,1 punt. 
 Estades extraordinàries en grups de recerca: màxim 0,05 punts. 
 Beques de col·laboració amb departaments i altres que es puguin considerar: màxim 0,1 punt. 
 Altres titulacions acadèmiques: màxim 0,2 punts. Es distribuiran de la següent manera: 

o Segona titulació de grau/llicenciatura/Diplomatura: màxim 0,1 punt. 
o Segona titulació de màster: màxim 0,1 punt. 

 Altres mèrits relacionats: màxim 0,1 punt. 
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AVALUACIÓ EL DIRECTOR DEL CANDIDAT (en base al barem d’outputs aplicat en el PDA de recerca) 2 
VALORACIÓ DEL GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT (SGR) (puntuació de l’SGR atorgada per l’AGAUR* 2/7) 2 
INDICADORS ESPECÍFICS DELS INSTITUTS DE RECERCA O DE LA XARX EUROLIFE 5 
TOTAL 15 

 
 


