
CRITERIS PER L’AVALUACIO DELS AJUTS PER A LA  
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL  

PER A L’ANY 2014 (FI-DGR) 
(Aprovats per Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat del dia 16/09/2013) 

(Convocatòria publicada al DOGC número 6426 de 26/07/2013) 
 
 
 
 
 

a) Expedient acadèmic del candidat (30%).  
1. La nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic del grau,  llicenciatura, enginyeria o 

arquitectura superior o diplomatura.  
i. La nota mitjana es calcularà seguint l’apartat V de la convocatòria. 
ii. La nota mitjana ponderada es calcularà d’acord amb el que s’indica en l’Annex I. 

 
b) Valoració del grup de recerca (30%). Fins a 3 punts  

1. Valoració obtinguda pel grup UdG al qual pertany la persona responsable del becari 
(director de tesi), segons l’aplicació dels indicadors aplicats per a la distribució als 
Departaments i Instituts de la part del pressupost relacionada amb l’activitat de recerca. 
Es considerarà la valoració efectuada el mes de juliol de 2013. El prorrateig respecte del 
grup que té la màxima valoració es farà de forma independent pels grups dels àmbits 
científic i tecnològic d’una banda i els dels àmbits de les humanitats i ciències socials de 
l’altra. Fins a 1 punt.  

 
2. En base al grup de recerca UdG al qual pertany la persona responsable del becari 

(director de tesi), segons el darrer directori aprovat i les modificacions aprovades per la 
darrera Comissió de Recerca anterior al termini de lliurament de les sol·licituds. La resta 
de puntuacions d’aquest apartat es valoraran en funció de la data d’aquest termini 
(30/09/2013) 

i. El grup ha disposat de fons de finançament per a grans projectes o projectes 
consorciats (*) posteriorment a 1 de gener de 2009, 0.5 punts. 

ii. Capacitat formativa. Nombre de tesis amb qualificació mínima d’excel·lent (o 
tesis aptes en general a partir de l’aplicació del nou decret de doctorat) (les 
tesis amb menció europea/internacional comptaran un 20% més respecte a les 
que no ho son) dirigides per membres del grup, en data posterior a l’1 de gener 
de 2008, normalitzat pel nombre de doctors (PDI a temps complet) del grup 
exceptuant els que han obtingut el títol de doctor en data posterior a l’1 de 
gener de 2008. Fins a 1 punt.  

iii. Trams de Recerca. Relació entre el nombre de trams de recerca vius de què 
disposen els membres del grups i el nombre de membres del grup que podrien 
haver-lo demanat (trams vius sobre trams possibles). Fins a  0,5 punts. 

 
(*) Grans projectes o projectes consorciats són Projectes Europeus del Programa Marc, projectes CONSOLIDER, 
CIBER, Tractor, PSE, CENIT, JTI i altres d’equivalents.  
 
 
 

c) Política Científica de l’entitat (40%). Fins a 4 punts 
1. Nota mitjana dels crèdits de màster oficial superats pel candidat, segons consti en el seu 

expedient, fins a 1,5 punts. Es consideraran totes les notes disponibles i acreditades 
documentalment fins el termini previst per a les esmenes de documentació. En cas de 
constar com a avaluats menys de 60 crèdits, la valoració d’aquest punt serà minorada 
proporcionalment a la ràtio crèdits avaluats sobre 60.   

2. El projecte que acull el becari és finançat per convocatòria pública competitiva externa 
(no convocatòria UdG) i dirigit (Investigador principal de la UdG) i gestionat per la UdG, 
0.5 punts. 



3. El programa de doctorat en què està preinscrit/admès/matriculat el candidat pel curs 
2013-2014 és de la UdG o interuniversitari amb participació de la UdG, 0,25 punts; i 
aquest doctorat té la Menció de Qualitat/Excel·lència, 0,25 punts addicionals (en el cas 
dels nous programes de doctorat, es considerarà que tenen Menció d’Excel·lència 
aquells que provenen de programes de doctorat que la tenien). En cas que obtingui 
l’ajut, el candidat s’haurà de matricular al programa de doctorat que s’hagi tingut en 
compte en aquesta valoració.   

4. Relació del grup UdG amb el grup SGR. S’aplicarà una sola puntuació de les següents: 
i. Grups SGR de la UdG, 0,5 punts. 
ii. Grups SGR d’altres universitats o centres de recerca, però amb un conveni de 

traspàs de fons amb la UdG, 0,25 punts 
iii. Altres casos, 0 punts 

 
 
Un cop aplicats els criteris anteriors i d’acord amb l’ordre obtingut s’aplicaran els criteris 
addicionals següents: 
 
5. Ordre de candidats d’un mateix grup: 

i. Per ser el primer (o únic) candidat: 1 punt 
ii. Per ser el segon candidat: 0,6 punts 
iii. Per ser el tercer candidat: 0,3 punts 
iv. Altres candidats d’un mateix grup, 0 punts 

 
6. S’atorgarà puntuació addicional als candidats que calgui per tal que almenys dos candidats 
de cadascun dels quatre àmbits (**) estiguin situats entre els N (***) primers llocs de la 
priorització. Si cal fer ús d’aquesta puntuació addicional, s’atorgarà de manera que els 
candidats que la rebin quedin en les darreres posicions entre els N. En cap cas l’aplicació 
d’aquest criteri podrà fer que la puntuació d’aquest apartat c) sigui superior a 4 punts. 

 
(**) Ciències experimentals i Salut; Tecnologia (Enginyeria i Arquitectura); Humanitats; Ciències Socials 
(***) El nombre N serà el d’ajuts que hauria d’obtenir la UdG. S’utilitzarà el nombre que l’AGAUR 
comuniqui abans de la data en la qual s’ha de completar la priorització. En cas que l’AGAUR no hagi 
comunicat aquest nombre, s’utilitzarà N=15, igual que en anys anteriors.  
 
 



Annex I. 
 
A partir de la nota mitjana de l’expedient acadèmic personal, es durà a terme una ponderació d’aquesta 
nota en relació a l’estudi i promoció del candidat. En aquest sentit, la nota de l’expedient del sol·licitant es 
normalitzarà respecte la nota mitjana de la promoció corresponent al sol·licitant, aplicant la fórmula: 
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  on: expN     = Nota de l’expedient del sol·licitant 

  estudis
mitjaN  = Nota mitjana de la promoció dels estudis corresponents del sol·licitant.  

  normNexp    = Nota normalitzada de l’expedient del sol·licitant 

 
En el cas dels candidats que tinguin una titulació de primer cicle i una de segon cicle, es farà una 
mitjana de les dues notes un cop normalitzades cadascuna d’elles segons les notes mitjanes de les 
promocions dels estudis corresponents del sol·licitant. En aquest amitjanament, es donarà un pes 
del 60% a la nota normalitzada de la titulació de primer cicle i un 40% a la de la titulació de segon 
cicle. 
 
En el cas d’impossibilitat de disposar de la nota mitjana de la promoció dels estudis del sol·licitant, 
s’utilitzarà la nota mitjana de la promoció dels estudis de la UdG amb major afinitat als estudis del 
sol·licitant. En el cas de sol·licitants de titulacions de cicle llarg que no puguin aportar la nota 
mitjana dels seus estudis i que en la UdG siguin de segon cicle, es farà una mitjana de les titulacions 
més afins a la UdG de primer i segon cicle, amb les equivalències de 60% la titulació de primer cicle 
i un 40% la titulació de segon cicle.  

 


