Criteris aprovats a la Comissió de Recerca de 23/09/2020

AJUTS PREDOCTORALS FI/AGAUR
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL

Criteris de Priorització UPF
Consideracions generals
1. El director o directora de tesi ha d’estar vinculat a la UPF mitjançant qualsevol de les
formes previstes en els estatuts (exceptuant aquells casos en que la convocatòria de la
Generalitat així hoespecifiqui).
2. El director o directora de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut per la
Generalitat de Catalunya en qualsevol de les modalitats de la convocatòria SGR. La
persona que obtingui l’ajut predoctoral s’integra en aquest grup derecerca.

Priorització de les sol·licituds
Criteris
La puntuació de cada sol·licitud es calcula considerant els criteris següents:
1. Expedient del estudis de grau i de màster de la persona candidata(*)
2. Grup de recerca en el qual s’integra la personacandidata
3. Criteris de políticacientífica
Càlcul de la puntuació de cada criteri
1. Expedient del estudis de grau i de màster de la persona candidata (40%, màxim
4punts)
Es valora la nota mitjana ponderada dels expedients (NM), calculada amb la fórmula
següent, d’acord amb les indicacions de l’AGAUR. La nota mitjana ponderada del grau
(o altra titulació que doni accés al màster) té un pes del 80% i la nota mitjana ponderada
del màster té un pes del 20%:

i
NM* = NMG 

(Ai • N i)
TC

* 0,8+

NMM i

(Ai • N i)
TC

* 0,2

on:
NM, NMx: Nota mitjana (de l’expedient acadèmic de grau o de màster)
Ai:
Nombre de crèdits de cadaassignatura
Ni:
Punts corresponents a la qualificació de cada assignatura
TC:
Total decrèdits
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(*) En aquells casos en què no sigui necessari acreditar la realització del màster per a
l’accés al doctorat, es té en compte només la nota mitjana del grau (o altra titulació que
doni accés al doctorat) que comptarà un 100%.
2. Grup de recerca en el qual s’integra la persona candidata (30%, màxim 3 punts)
Es contemplen els elementssegüents:
2.1. Valoració del grup de recerca SGR en el qual s’integra la persona candidata
(màxim 2 punts).
S'utilitza la valoració realitzada per l’AGAUR a la convocatòria SGR 2017 d’ajuts per
donar suport a les activitats dels grups de recerca (escala de 0 a 10). En el cas dels
grups no sotmesos a avaluació, ja que van optar directament al reconeixement sense
opció de finançament, se'ls atorga la puntuació més baixa obtinguda entre els grups de
la Universitat Pompeu Fabra que sí que van ser avaluats.

2.2. Nombre de tesis dirigides pel director o directora de tesi en funció de la seva
antiguitat com a investigador (TESIS) (màxim 1punt)
a)

b)
Nombre de tesis
dirigides pel director
o directora de tesis
en el període A
comprès des de la
data d’obtenció del
seu títol de doctor
fins a la data de
presentació de la
sol·licitud d’ajut FI.

c)

d)

e)

f)

A ≤10
 0 tesis defensades. 0,85punts
 1oméstesisdefensades.0,85punts
10 < A ≤15
 0 tesi defensada. 0,50punts
 1 tesi defensada. 0,65punts
 2oméstesisdefensades0,85punts
15 < A≤20
 1 tesi defensada. 0,50punts
 2 tesis defensades. 0,65punts
 3oméstesisdefensades.0,85punts
TESIS ≤ 1
20 < A ≤25
 2 tesis defensades. 0,50punts
 3 tesis defensades. 0,65punts
 4oméstesisdefensades.0,85punts
I successivament, per a cada període de
5 anys, s’incrementa en 1 el nombre de
tesis al qual s’aplica idènticapuntuació.
En cada supòsit s’afegeixen 0,15punts
Addicionalsquan la defensa s’hagi dut a
terme dins els darrers 5anys.

La puntuació corresponent a aquest segon criteri (GR) es calcula de la forma següent:
GR = (SGR/10)*2 + TESIS
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3. Criteris de política científica (30%, màxim 3punts)
Es valora l’activitat de recerca del director o directora de tesi, en base a alguna de les
consideracions següents:
3.1. Qualificació atorgada a l’activitat de recerca del director o
directora de tesi en l’avaluació institucional del 2015:
a) “Excel·lent” o “Molt Bona”: 3punts
b) “Bona”: 2punts
c) Resta de casos: 1punt
3.2. El director o directora de tesi:
a) té tots els trams de recerca (estatals o AQU) possibles,
comptant des de l’any de lectura de la tesi doctoral, i és o ha
estat IP d’un projecte de recerca competitiu atorgat(data de
resolució) en el període comprès entre l'1 de gener del 2013 i
la data de tancament de la convocatòria FI-2021: 3 punts
b) ha estat guardonat en alguna ocasió amb un ERC o ICREA
Acadèmia: 3 punts
c) té tots els trams de recerca (estatals o AQU) possibles,
comptant des de l’any de lectura de la tesi doctoral: 2 punts
d) té tots els trams de recerca (estatals o AQU) possibles menys
un i és o ha estat IP d’un projecte de recerca competitiu atorgat
(data de resolució) en el període comprès entre l’1 de gener
del 2013 i la data de tancament de la convocatòria FI-2021: 2
punts.

PC ≤ 3

3.3. Professorat permanent a temps complet incorporat des de la
darrera avaluació realitzada (inclòs ICREA i Ramon y Cajal) que
compleix alguna de les condicionssegüents:
a)

Investigador Júnior amb projecte de recerca competitiu
vigent i amb publicacions com a primer investigador: 3punts
b) Investigador responsable d’un projecte ERC o Coordinador
d’un projecte europeu col·laboratiu/ITN: 3punts
c) Investigador responsable d’un projecte de recerca competitiu
d’import igual o superior a 500.000€: 3punts
d) Investigador responsable d’un projecte de recerca competitiu
d’import entre 500.000€ i 100.000€: 2punts
(*) A efectes d’aquest criteri no són“projectes de recerca competitius”elsajuts de suportagrups de recerca
SGR ni elsajuts que tenen per objecte la incorporació depersonal investigador.

Puntuació final
La puntuació final es calcula segons la fórmula següent:
Puntuació = (NM /10 *4) + GR + PC
on:
NM: Nota mitjana d’expedient (criteri 1)
GR: Grup de recerca d’acollida (criteri 2)
PC: Criteris de política científica (criteri 3)
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Normes d’aplicació de la priorització
Els candidats s’ordenen d’acord amb la seva puntuació, llevat que un director o directora
presenti més d’un candidat per convocatòria. En aquest cas, s’escollirà el candidat amb
millor nota mitjana ponderada i es desestimaran els altres.
Els criteris de priorització s'apliquen en referència a les dades existents l'últim dia de
presentació de sol·licituds.
En cas d’empat es prioritza la persona candidata amb la nota mitja més l’alta. En cas
d’empat segons aquest criteri, es prioritza la persona el director de la qual tingui
dedicació total a la UPF i, en cas d’empat d’aquest segon criteri, la persona el director o
directora de la qual hagi presentat menys recentment una sol·licitud de beca FI atorgada.
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