
                                                                                             
                                                                                             

               
 

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 2022  

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. 

ENTITAT :  

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS) 
(Únicament cal emplenar aquest apartat en el cas d’emprar algun sistema d’homologació o 
ponderació de les notes de Grau i/o Màster)  

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS) 

Aquesta nota es calcularà tenint en compte la valoració feta per l’AGAUR en el marc dels ajusts per 
donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR). (Resolució EMC/1082/2017, de 17 de 
maig, publicada el 22 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i Resolució 
EMC/1164/2017, de 24 de maig, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts per donar suport a les 
activitats dels grups de recerca (SGR)).  

 

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS) 

La puntuació serà proporcional a la classificació dels candidats per la comissió de selecció del 
ICN2 PhD Fellowship Program (des de 3 punts per al primer fins a 0 punts per a l'últim). 
 
Els criteris per la avaluació dels candidats per part de la comissió de selecció son: 

 Expedient acadèmic: qualificacions de llicenciatura  i màsters. Si les notes de màster 
estan pendents, es considerarà la mitjana de les qualificacions pendents. Les notes en 
altres sistemes s´ adaptaran al sistema 0-10. 

 Experiència en recerca: habilitats d’investigació adquirides, publicacions, patents, 
assistència a conferències internacionals, cartes de referència, etc. 



                                                                                             
                                                                                             

               
 

 Experiència internacional: experiència en ambients multiculturals, capacitat d’adaptació 
en diferents ambients de treball. 

 Presentació: s’avaluarà la qualitat de la carta de motivació i en general la presentació. Si 
el calendari ho permet, als millors candidats se’ls hi requerirà un vídeo curt de 
presentació. El nivell d’anglès també influencia a la puntuació. 

Aquests quatre criteris es puntuaran en base a la següent escala: 

 Expedient acadèmic: puntuació del 1 al 10 que reflexa les qualificacions per la 
llicenciatura y pel màster. 
 

 Experiència en recerca (inclou publicacions):  
 

Sense experiència 0 
Per cada 3 mesos d’experiència en recerca 2 

 
Sense publicacions/patents 0 
Per cada publicació com a no primer autor 1 
Per cada publicació com a primer autor; 
participació en una patent 

3 

 
Sense o amb carta de referència pobre 0 
Cartes de referència estàndards 1 
Destacable cartes de referència 3 

 
 Experiència Internacional:  

 
Sense experiència internacional 0 
Candidats que han estudiat a dos 
universitats diferents 

2 

Candidats que han completat la seva 
llicenciatura o màster en un país diferent 
al seu país d’origen 

5 

Candidats que han completat la seva 
llicenciatura i màster en un país diferent al 
seu país d’origen 

10 

 
 Presentació:  

 
Sense o amb carta de motivació pobre 0 
Carta de motivació estàndard 5 
Destacable carta de motivació 7 
Excel·lent carta de motivació 10 

 
 



                                                                                             
                                                                                             

               
 

 
 

Aquestes puntuacions es ponderaran segons la següent taula: 
 

Expedient acadèmic Llicenciatura x 0.8 + Màster 
x 0.2 

Experiència en recerca Sense límit superior 
Experiència Internacional 0-10 punts 
Presentació 0-10 punts 
Resultat global (expedient acadèmic x 9 + 

experiència en recerca x 4 + 
experiència internacional x 
1 + presentació x 2) / 16 

 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 

Nom: Pablo J. Ordejón Rontomé 
Càrrec: Director ICN2 

Validació de l’AGAUR: 

 

 

 

Victòria Miquel i Marí 
Directora àrea de Recerca, Innovació i 
Avaluació 
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