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SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS JOAN ORÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 
2023  

Les entitats han de trametre a l’AGAUR, a través de l’EACAT o de qualsevol altre registre electrònic oficial 
vàlid, aquest document normalitzat amb el sistema i els criteris de priorització que es preveu aplicar 
perquè l’AGAUR pugui validar que s’adapten als requisits de les corresponents bases reguladores.  

És responsabilitat de l’entitat d’adscripció fer públics els criteris propis de priorització abans de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds i conservar les evidències d’aquesta publicació. 

NOM DE L’ENTITAT : CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS (CED) 

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS) 
(Aquest apartat únicament cal que sigui emplenat per les universitats que realitzin algun sistema 
d’homologació o ponderació de les notes de Grau i/o Màster)  

 
Homologació de la nota d’expedient del candidat (grau i/o màster) d’acord amb la 
fórmula:  
 
Y = X +(3* (X- M)/M)  
 
Y = nota homologada / X = expedient candidat / M = nota promoció grau/màster  

 

 

 

VALORACIÓ DE L’ENTORN FORMARIU I DE RECERCA ON S’INTEGRARÀ LA PERSONA 

CANDIDATA (3 PUNTS). Aquesta valoració pot tenir en compte criteris relacionats amb el 

departament, la unitat, el laboratori, el grup de recerca o la persona directora de tesi. 

 
 Es valorarà la persona directora de tesi en funció dels següents paràmetres i puntuacions. 
 El període avaluat serà de l’01/01/2017 a 31/12/2021 (3p):  
1- IP projecte Europeu coordinat (2p)  
2- IP coordinació local projecte europeu (1,5p)  
3- ERC (Synergy, Advanced, Consolidator, Starting Grant) (2p)  
4- IP Projecte Nacional Individual (1p)  
5- Co-IP Projecte Nacional Individual (0,5p)  
6- Icrea Acadèmia (1,5p)  
7- Nombre d’acords per transferència formativa + nombre de contractes+ nombre de 
convenis o nombre d’entitats en: activitats de R+D o recerca col·laborativa, consultoria o 
prestació de serveis. Accions formalitzades institucionalment amb o sense prestació 
econòmica i amb contingut de transferència: Primer quartil 1p, Segon quartil (0,5p)  
9- Ingressos per: transferència formativa, R + D o recerca 4 col·laborativa, consultoria, 
facturació de serveis, acords de llicència o altres amb empreses i institucions: Primer 
quartil 1p, Segon quartil (0,5p)  
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ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA POLÍTICA CIENTÍFICA DEFINIDA PER L’ENTITAT 

D’ADSCRIPCIÓ (3 PUNTS). Aquesta valoració pot tenir en compte, entre d’altres aspectes, les 

línies estratègiques de recerca de l’entitat, la possible transferència de coneixement de les 

recerques proposades i la seva aplicabilitat, la distribució dels ajuts entre diferents 

departaments, unitats o projectes de recerca o la valoració curricular de la persona candidata. 

 

 
1- Expedient del candidat: 20% de la nota Homologada (2p)  
 
Homologació de la nota d’expedient del candidat (grau i/o màster) d’acord amb la fórmula:  
 
Y = X +(3* (X- M)/M)  
 
Y = nota homologada / X = expedient candidat / M = nota promoció grau/màster  
 
 
2- Tesis doctorals dirigides en els cinc (5) darrers anys (d’acord amb el Model de Dedicació 
Acadèmica de la UAB). El període avaluat serà de l’01/01/2017 a 31/12/2021 (1p):  
 
 
a. Cada tesi dirigida: 0,2p + 0,1p addicional si la tesi té menció d’internacionalització.  
b. Cada tesi co-dirigida: 0,1p + 0,05p addicional si la tesi té menció d’internacionalització.  
 

 

 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 

Nom: Albert Esteve Palós 

Càrrec: 

Validació de l’AGAUR: 

 

 

 

Victòria Miquel i Martí 

Directora àrea de Recerca, Innovació i 
Avaluació 
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