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Antecedents
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR) convoca anualment ajudes per
contractar personal investigador novell. Els destinataris són doctorands matriculats en un
Programa de Doctorat.
En les bases reguladores dels ajuts s’estableixen els criteris bàsics per a la priorització dels
candidats. Cada universitat o centre de recerca ha de concretar com aplicarà aquests criteris
en els candidats del seus programes de doctorat.
Cada any la UPC aprova aquests criteris propis i els fa públics entre els candidats que es
volen presentar a la convocatòria. Una vegada presentats, la UPC aplica els criteris aprovats
i obté una llista prioritzada dels candidats de major a menor puntuació que es fa arribar a
l’AGAUR.

Fonaments de dret
PRIMER.‐ L’article 11 de la RESOLUCIÓ REU/2830/2021, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació
(FI) estableix els criteris bàsics:
—11 Avaluació i selecció
11.1 Les entitats d'adscripció han de prioritzar les sol∙licituds rebudes i validades segons una escala del
0 al 10 i d'acord amb la suma dels criteris següents:
a) La nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de la persona candidata tindrà un valor màxim de
4 punts. Aquesta nota es calcularà de la manera següent: La nota mitjana ponderada dels estudis de grau
o de la titulació equivalent té un pes del 80% i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un
pes del 20%. Si s'accedeix directament al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només
es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels estudis grau o de la titulació equivalent en un 100%.
b) La valoració del grup de recerca on s'integra la persona candidata tindrà un valor màxim de 3 punts.
c) La política científica definida per les respectives entitats d'adscripció tindrà un valor màxim de 3 punts.
SEGON.‐ L’article 11.2 de la RESOLUCIÓ anteriorment mencionada estableix els criteris propis de cada
entitat:
11.2 Les entitats d'adscripció han de trametre a l'AGAUR, a través de l'EACAT o de qualsevol altre registre
electrònic oficial vàlid i en el document normalitzat, el sistema de priorització que l'entitat preveu aplicar
i els criteris proposats perquè l'AGAUR pugui validar que els procediments de priorització respectius
s'adapten als requisits d'aquestes bases. 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 provisionals i
conservar les evidències d'aquesta publicació.

Acord
ACORDA: ÚNIC.‐ Aprovar els criteris per a la priorització dels candidats que es presentin a la convocatòria
d’ajudes per contractar personal investigador novell (FI‐2022).

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL∙LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 2022
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)

a) El càlcul de l’expedient acadèmic del sol∙licitant tindrà un pes del 40% i es calcularà
de la següent manera:
 La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent 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 els estudis de màster necessaris per cursar el doctorat no han finalitzat en el moment
de presentar la sol∙licitud, només es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient de
grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura en un 100%.
Si accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en
compte la nota mitjana de l’expedient de grau o de la titulació equivalent.
Per al càlcul de la nota mitjana ponderada els sol∙licitants hauran de presentar un
document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promoció. Per als títols
expedits per la UPC no serà necessari presentar aquest document ja que se sol∙licitarà
al Servei de la UPC corresponent.
En el cas d’estudis cursats a l’estranger, la nota mitjana de l’expedient acadèmic s’ha de
calcular d’acord amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri d’Educació i
Formació
Professional
d’equivalències
de
notes
mitjanes
(http://www.educacionyfp.gob.es/servicios‐al‐ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html).
És responsabilitat de la persona sol∙licitant tramitar el càlcul de la nota mitjana d'acord
amb aquest procediment.

La fórmula per obtenir la nota mitjana ponderada és la següent:
NPond(N) = NMax + (NMed(N) ‐ NMedTit(N)) * (10‐NMax) / (10 ‐ NMedTit(N))
NPond(N): Nota mitjana ponderada del sol∙licitant N
NMax: Nota mitjana màxima dels titulats de la promoció
NMedTit(N): Nota mitjana dels titulats de la promoció del sol∙licitant N
NMed(N): Nota mitjana del sol∙licitant N

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

b) La valoració del grup de recerca (SGR de la Generalitat) on s’integra la persona
candidata (30%).
La valoració del grup de recerca es farà atenent la mitjana dels punts PAR tipus 1 per
EDP i dels punts PATT per EDP dels darrers tres anys avaluats (2018, 2019 i 2020).
b.1) Mitjana PAR tipus 1 per EDP (2018, 2019 i 2020): fins a 1,5 punts
b.2) Mitjana PATT per EDP (2018, 2019 i 2020): fins a 1,5 punts
En el cas que el director/a del candidat formi part d’un grup de recerca SGR no vinculat
amb la UPC, la valoració del grup es farà tenint en compte els mateixos indicadors (PAR
tipus 1 per EDP i PATT per EDP) del membre o membres del grup vinculats amb la UPC.
POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)

c) La política científica de l’entitat (30%).
Es valorarà l’expedient acadèmic del candidat i també es valorarà el director/a que
consti en la sol∙licitud a partir del seus punts PAR tipus 1 i punts PATT.
c.1) Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dels candidats, seguint les
indicacions del punt a) d’aquests criteris, fins a 2 punts.
c.2) La valoració del director/a de tesi de la persona candidata que consta a la
sol∙licitud es farà atenent els punts PAR tipus 1 i els punts PATT dels darrers tres
anys avaluats (2018, 2019 i 2020).
c.2.1) Mitjana PAR tipus 1 (2018, 2019 i 2020): fins a 0,5 punts
c.2.2) Mitjana PATT (2018, 2019 i 2020): fins a 0,5 punts

Puntuació final
La priorització de les persones candidates s'estableix, de major a menor, segons la
puntuació obtinguda de la suma dels tres apartats anteriors. La puntuació final
s'expressa en una escala de l'1 al 10.

Limitació per als grups de recerca amb més d’un candidat.
Amb l’objectiu que els ajuts atorgats es distribueixin entre el màxim nombre de grups
de recerca i sempre i quan s’hagi presentat més d’un candidat per al grup de recerca,
es limitarà la puntuació dels candidats pitjor valorats de cada grup de recerca de la
següent manera:
 Grups de recerca fins a 14 EDP. Després d’haver valorat els apartats a), i c), els
candidats del grup de recerca es valoraran de la següent manera:
o El candidat amb millor valoració segons els apartats a), i c) obtindrà la puntuació
final a partir de la suma dels apartats a), b) i c).
o Resta de candidats del grup de recerca. La puntuació final serà la suma dels
apartats a) i b). És a dir, la puntuació per l’apartat c) de política científica serà de
zero punts.
 Grups de recerca amb 15 EDP o més. Després d’haver valorat els apartats a), i c), els
candidats del grup de recerca es valoraran de la següent manera:
o Els dos candidats amb millor valoració segons els apartats a), i c) obtindran la
puntuació final a partir de la suma dels apartats a), b) i c).
o Resta de candidats del grup de recerca. La puntuació final serà la suma dels
apartats a) i b). És a dir, la puntuació per l’apartat c) de política científica serà de
zero punts.
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