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CRITERIS D’AVALUACIÓ I PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUTS DESTINATS A 
LES UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
INVESTIGADOR NOVELL, PER A L’ANY 2021 (FI-2021), CONVOCADES PER L’AGÈNCIA 
DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA 

Proposta d’acord del Comitè de Direcció de la Fundació Barcelonaβeta Brain 
Research Center del dia 15 d’Octubre de 2020 

La resolució EMC/2270/2020, de 17 de setembre (DOGC núm. 8233 de 25 de setembre de 
2020), per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la contractació de personal 
investigador novell (FI), estableix que l’avaluació i selecció de sol·licituds es realitzarà tenint en 
compte la priorització dels centres. 

Per tal de prioritzar les sol·licituds presentades, el Comitè de Direcció de la Fundació 
Barcelonabeta Brain Research Center ha aprovat els següents criteris: 

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS) 

Aquesta nota es calcularà de la manera següent: 

• La nota mitjana ponderada 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.

• Si 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/arquitectura en un 100%

En el cas d'haver cursat més d'una carrera universitària o més d'un màster, només es tindran 

en compte les notes mitjanes ponderades dels ensenyaments més relacionats amb el 

programa de doctorat i la del màster amb el qual s'accedeix al programa de doctorat. 

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

La puntuació del grup de recerca s’avaluarà de la següent manera: 

• Si el director de tesi pertany a un grup SGR finançat (convocatòria SGR 2017): 3
punts

• Si el director de tesi pertany a un grup SGR no finançat (convocatòria SGR 2017): 2
punts

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS) 

Es valoraran els següents punts: 

• Adequació del projecte de tesi a la política estratègica del centre: 0-1.5 punts

• Altres mèrits del currículum del/de la candidat/a: publicacions, presentacions a
congressos, mobilitat...: 0-1.5 punts


