
                                                                                             
                                                                                             

               

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ UTILITZATS EN L’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2019  

ENTITAT : Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya IBEC 

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (3 PUNTS) 
(emplenar únicament si s’homologuen/ponderen les notes de Grau i/o Màster)  

 

Aquesta nota es calcularà de la manera següent: 

 

La nota mitjana ponderada dels estudis de 

grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura tindrà un pes del 80% en el total de la 

nota d’aquest apartat. 

La nota mitjana ponderada dels estudis de màster tindrà un pes del 20%. 

La nota del màster només es tindrà en compte si es disposa de la nota mitjana de 

l’expedient en el moment de presentar la sol·licitud. 

Si accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es 

tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient de 

grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura.  

 

Els expedients dels candidats amb la titulació en centres estrangers seran 

avaluats d’acord amb els criteris que estableixen les bases reguladores i la 

convocatòria FI. 

 

  



                                                                                             
                                                                                             

               

 

 

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (4 PUNTS) 

Es valorarà el grup de recerca que ha d’acollir al candidat segons l’avaluació del 

Comitè Científic Internacional segons la següent taula d’equivalència: 

 

Classificació del 

grup de recerca 

Puntuació  

(0-4) 

A+ 4,0 

A 4,0 

AB 4,0 

B 3,9 

BC 3,9 

C 3,9 

 

 

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS) 

 

Atenent a la multidisciplinarietat de l’IBEC i per evitar les diferències que es 

produeixen entre els expedients dels candidats atenent els estudis en els quals 

s’han titulat, es calcularà la nota normalitzada del candidat en relació a la nota 

mitjana obtinguda en el curs 2013-2014 pels estudiants que han finalitzat la 

mateixa titulació en la Universitat de Barcelona o la Universitat Politècnica de 

Catalunya, tant en el cas de grau com en el de màster, seguint els pesos de 

l’apartat a). 

La nota normalitzada N és calcularà: 

N=Ngrau/N_mitjana_grau[UB o UPC] x 0.8 

+ 

Nmaster/ N_mitjana_master[UB o UPC] x 0.2 



                                                                                             
                                                                                             

               

 

 

En cas que no existeixin els estudis cursats pel candidat ni a la UB ni a la UPC, la 

nota del candidat es compararà amb la de l’ensenyament de la UB o la UPC més 

afí al realitzat per l'estudiant. 

 

Aquesta nota normalitzada del candidata tindrà un pes del 80% dins de la Política 

Científica de l’entitat. 

 

També es valoraran les Publicacions científiques del primer quartil segons el JCR 

on el candidat aparegui com a primer autor. Per cada publicació d’aquestes 

característiques s’incrementarà un 10% la puntuació a l’apartat de Política 

Científica fins un màxim del 20%. 

En cas d’empat es tindran en compte els següents apartats del currículum del 

candidat: Estades de recerca a l’estranger, Experiència docent o de recerca. 

 

 

Signatura: 

 

 

Nom: Josep Samitier Martí 

Càrrec: Director 

Data: 15/10/2018 

Vist i plau AGAUR 
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