SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2020
ENTITAT :
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)
La nota mitjana ponderada (entre 0 i 4) de l’expedient acadèmic de la llicenciatura, grau o
diplomatura (40%). Aquesta nota es calcularà de la manera següent: la nota mitjana pondera
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.

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS)
La valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata (30%). Aquesta valoració la farà
l’equip de direcció en funció de l’activitat científica desplegada pel grup durant els darrers 5 anys,
la qualitat de les publicacions i la participació en projectes competitius finançats (valorant
especialment els internacionals) amb una puntuació entre 0 i 3.

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)
La política científica de l’entitat (30%), i en particular la necessitat de potenciar determinats grups
de recerca del centre. Aquesta valoració, amb una puntuació entre 0 i 3, la farà l’equip de direcció
en funció de l’estat global dels grups de recerca del centre. L’avaluació es farà tenint en compte
els recursos aconseguits en projectes competitius finançats, el nombre de beques de doctorat i
postdoctorals aconseguides en programes competitius, basats en mèrits científics (valorant
especialment les beques Marie Sklodowska Curie) i les accions de transferència de coneixement i
tecnologia realitzades pel grup.
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