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 :

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)


Es valorarà especialment que el grup sol·licitant estigui acreditat com a grup de
recerca per l’AGAUR, que de forma regular realitzi activitats de recerca i a més
sigui un dels grups prioritzats en el Plà Estratègic de Recerca de la FMT. Si es
donen aquestes condicions. es prioritzarà als grups emergents (1,50 punts)

respecte els consolidats (0,75 punt), en un intent de potenciar la recerca dels


grups amb menys recursos.

La producció científica del grup (1,50 punts) es valorarà en funció de diferents

paràmetres, com el Factor d’Impacte (IF) de les publicacions en “peer reviewed
journals” del grup, l’index de citació (IC), nombre de

publicacions, participació amb grups internacionals, reconeixement professional
del líder del grup, etc.


Capacitat formativa en R+D+I (1,00 punt) del grup receptor (estudiants de tercer

cicle, becaris post-doctorals, tesis dirigides, tesis llegides, màsters universitaris, ..)

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)

Es consideraran igualment altres aspectes que poden ajudar en la priorització dels
grups de recerca sol·licitants:


Participació en beques competitives (FIS, MICIN, Marató, altres...) (0,60



Nombre de becaris adscrits als grups sol·licitants, valorant especialment







punts)

aquells que, tot i demostrant una reconeguda activitat en recerca, no en
tinguin (0,60 punts).

Capacitat per recaptar fons de financiació (0,60 punts)

Pertinença a xarxes nacionals (CIBER-RETICS) i/o grups internacionals
(0,60 punts).

Participació en projectes europeus (7PM i altres,..) (0,30 punts)

Altres aspectes que puguin ser considerats importants de cara a la politica
científica de la Institució en un moment determinat.(0,30 punts)
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