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CONVOCATÒRIA D’AJUTS IRBio 2021 

 

PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MÀSTER i DE FINAL DE GRAU EN BIODIVERSITAT  

Per la present es convoquen tres ajuts de 500 € cadascun per a potenciar la realització de treballs de 
màster (TFM) i treballs de fi de grau (TFG) en el camp de la biodiversitat. Els receptors dels ajuts han 
de ser professors de la UB i membres de l’IRBio que hagin dirigit TFM o TFG que hagin destacat per 
la seva qualitat, contrastada en funció de la publicació dels resultants obtinguts. L’assignació 
econòmica de l’ajut haurà de ser destinada a finançar activitats relacionades amb la realització d’un 
nou TFM o TFG. L’IRBio concedirà un diploma a l’estudiant que hagi realitzat el treball seleccionat.  

Els requisits dels treballs per a optar a l’ajut són: 

• Haver estat presentats en màsters o graus oficials de la UB i en els quals l’investigador 
responsable hagi actuat com a director o co-director (però no com a tutor). 

• Haver estat presentats en el curs 2016-2017 o posteriors. 

• Haver contribuït, o formar part de manera significativa, d’un article científic que estigui 
acceptat per a la seva publicació o hagi estat ja publicat.  

• L’estudiant ha de ser coautor de l’article publicat. 

• En l’article, la signatura del director o co-director ha de fer constar la seva afiliació a 
l’IRBio.  

En el procés de selecció la qualitat dels articles s’avaluarà en funció de: 

• L’índex d’impacte de la revista, la categoría de la revista, el quartil i la posición de la 
revista dins la categoría.  Fins a 1 punt.  

• Si és primer decil 1 punt 

• Si és Q1 0,75 punts, Q2= 0.5 punts; Q3= 0.25 punts 

• En cas d’empat en la puntuació final, es considerarà la posició de la revista 

dins de la categoria 

• El número de citacions obtingudes. Fins a 1 punt. 

•       Es prioritzarà que l’estudiant sigui primer autor. Fins a 1 punt 

• 1er autor: 1 punt 

• 2on autor: 0.75 punts 

• 3er autor o més: 0.25 punts 
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Per tal d'estimular la participació dels membres de l'IRBio en aquests ajuts, es valoraran amb un punt 
addicional els treballs dirigits o co-dirigits per membres que no hagin estat seleccionats en la 
convocatòria precedent.  
 
Presentació màxima d’un treball per director/a. 
 
Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça: irbio@ub.edu amb el concepte 
de: “Ajut de TFM/TFG 2021”.  

El termini per a la presentació de candidatures és  31 de maig 2021. 

La resolució de l’ajut es comunicarà als candidats/es en el termini de 30 dies naturals. 
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