
                                                                                             
                                                                                             

               

 

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS DE SUPORT A 
DEPARTAMENTS I UNITATS DE RECERCA UNIVERSITARIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ ALS DEPARTAMENTS D’UNIVERSITATS DEL SISTEMA 
UNIVERSITARI DE CATALUNYA (FI SDUR)) PER A L’ANY 2020  

ENTITAT: FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS) 
(emplenar únicament si s’homologuen/ponderen les notes de Grau i/o Màster)  

 

El càlcul de la nota mitjana es regirà per allò que s’especifica a 
l’apartat adient de les bases de convocatòria:  
 

 La nota mitjana dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o 
diplomatura tindrà un pes del 80% en el total de la nota d'aquest 
apartat.  

 

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

 Si s'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 o arquitectura en 
un 100%.  

 
 

 

 

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

 

 S’utilitza la valoració realitzada per l’AGAUR a la convocatoria 
SGR  d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de 
recerca (escala  0 a 10) 

 

 En el cas del grups no sotmesos a avaluació (que van optar 
directament al reconeixement sense opció de finançament), se’ls 
atorgarà la puntuació més baixa obtinguda pels grups de la UOC 
que sí van ser avaluats menys una dècima. 

 

 



                                                                                             
                                                                                             

               

 

 

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS) 

  

 
La puntuació s’atorgarà atenent al següent criteri:  

 

Contractes o convenis de recerca 
 
 

Puntuació  
 

 
Si les línies de recerca del grup SGR 
en el que s’integra el candidat es 
corresponen amb les línies 
prioritàries del mapa de coneixement 
de la UOC 
  

 

 

 

3 

 
Si les línies de recerca del grup SGR 
en el que s’integra el candidat es 
corresponen amb els plans 
estratègics dels diferents estudis de 
la UOC 

 

 
 
 

2 
 

Si les línies de recerca del grup SGR 

en el que s’integra el candidat no es 

corresponen amb els criteris 

anteriors 

 
 

0 
 

 

 

 

 



                                                                                             
                                                                                             

               

 

Signatura: 

 

 

Nom: Antoni Cahner Monzo 

Càrrec: Director 

Data: 28 de novembre de 2019 
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