SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2021
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 : Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya
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)
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)


Es valorarà l'activitat de recerca i innovació (R&I) del grup de recerca en base a:
 S'atorguen 10 punts si tots els membres del grup (només tenint en compte els
membres UOC) disposen de sexenni actiu o una condició equivalent (Institució
Catalana de Recerca i Estudis Avançats - ICREA, Consell Europeu de
Recerca - ERC, excel·lència internacional acreditada i reconeguda). En cas
que cap membre no en tingui cap d'actiu, la puntuació és 0 punts. A la resta
de situacions s’aplicarà una puntuació proporcional (9 punts si el 90%, 8 si el
80% i així successivament).
 S'atorga fins a un màxim de 10 punts per l'impacte social de la recerca
mesurat segons el nombre de doctors aportats a la societat. Així, es tindran
en compte les direccions de tesis defensades en els darrers 10 anys.
S’atorguen 10 punts si tots els membres del grup (només tenint en compte els
membres UOC) han dirigit una tesi en aquest període i 0 punts si cap membre
ho ha fet. A la resta de situacions s’aplicarà una puntuació proporcional (9
punts si el 90%, 8 si el 80% i així successivament).

 S'atorga fins a un màxim de 10 punts per la captació de projectes
en convocatòries competitives. Només es tenen en compte els projectes
UOC en què s'actuï com a membre investigador o investigador/a principal o
aquells en què lidera un paquet de treball d'un projecte internacional (com
Erasmus+ o Horizon 2020). S’atorguen 10 punts si tots els membres del grup
(només tenint en compte els membres UOC) han liderat projectes en els
termes anteriors i 0 punts si cap membre. A la resta de situacions s’aplicarà
una puntuació proporcional (9 punts si el 90%, 8 si el 80% i així
successivament).

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 projecte en el que s’integra la
persona candidata es corresponen amb les línies prioritàries del
mapa de coneixement de la UOC.

3

Si les línies de recerca del projecte en el que s’integra la
persona candidata es corresponen amb les línies prioritàries
dels Plans Estratègics vigents a la UOC.

2

Si les línies de recerca del projecte en el que s’integra la
persona candidata no es corresponen amb els criteris anteriors.

0

Puntuació final
La priorització de les persones candidates s'estableix segons la puntuació obtinguda
de la suma dels tres apartats anteriors, i d'acord amb la fórmula següent:
80%A+20%B10*4+C+D=Puntuació final

On:
A és la nota mitjana dels estudis de llicenciatura, grau o diplomatura (0-10).
B és la nota mitjana del màster (0-10).
C és la valoració del grup de recerca on s'integra la persona candidata (0-3).
D és la valoració de la política científica (0-3).

En el cas que no s'utilitzin els estudis de màster, la fórmula serà la següent:
A10*4+C+D=Puntuació final
La puntuació final s'expressa en una escala del 0 al 10.

Normes d’aplicació de la priorització
Els candidats s’ordenen d’acord amb la seva puntuació.
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 mitjana A més alta.

Signatura:

Validació de l’AGAUR:

Nom: Antoni Cahner Monzo
Càrrec: Director
Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya

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

