
 

Criteris específics de valoració per a la modalitat Margarita Salas 
seran els següents: 
 
Valoració del CVA del candidat (fins a 50 punts): 
 

a) Aportacions. Es valorarà la rellevància i contribució del candidat en els articles 
publicats en revistes científiques, els llibres o capítols de llibres científics i tècnics, els 
treballs presentats en congressos, les patents concedides o llicenciades, participació en 
projectes de recerca concedits i, en general, en qualsevol altra aportació que permeti 
valorar els diferents aspectes de la recerca, incloent la transferència de tecnologia i 
coneixement. Puntuació: de 0 a 40 punts. 
b) Participació en activitat internacional. Es valorarà la participació directa en accions 
relacionades amb programes i projectes internacionals, especialment relacionades amb 
programes de mobilitat internacional predoctoral i postdoctoral considerant especialment 
les publicacions, participació o finançament en projectes i contractes realitzats en 
col·laboració internacional. 
Puntuació: de 0 a 5 punts. 
c) Resta de mèrits curriculars. Es valorarà, entre altres aspectes, l'obtenció de premis, 
esments i distincions, participació activitats de divulgació científica i qualsevol altra 
aportació que permeti valorar mèrits en recerca no inclosos en els anteriors apartats. 
Puntuació: De 0 a 5 punts. 

 
Valoració de l'Historial Científic Tècnic del grup receptor. (fins a 30 punts): 
 
Si es tracta d’un únic grup  

a) Historial del Grup. Components i Línies de recerca (0-4) 
b) Projectes de recerca i contractes (0-6) 
c) Productivitat científica (0-10) 
d) Captació de Recursos Humans (0-6) 
e) Tesis Doctorals (0-4) 
La valoració dels grups de recerca de la UPC que siguin SGR, és de 30 punts (només 
aplicable per a candidatures que hagin fet la tesi a l’estranger i vulguin fer tot el període 
a la UPC) 

 
En cas de dos grups, per a cadascun d’ells la puntuació serà:  

a) Historial del Grup. Components i Línies de recerca (0-2) 
b) Projectes de recerca i contractes (0-3) 
c) Productivitat científica (0-5) 
d) Captació de Recursos Humans (0-3) 
e) Tesis Doctorals (0-2) 
La valoració dels grups de recerca de la UPC que siguin SGR, és de 15 punts 

 
Valoració de la Memòria Justificativa (Fins a 20 punts): 
 

a) Interès científic i qualitat de la Memòria (0-10) 
b) Vinculació del projecte proposat amb el Grup de recerca d'acolliment (0-10) 
 
 

La puntuació mínima necessària per superar l'avaluació serà de 80 punts 
 


