
                                                                                             
                                                                                             

               
 

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 : INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES) 

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 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/diplomatura. 

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

Les candidatures presentades s’adscriuen als grups valorats i finançats a la convocatòria 
SGR2017. En concret, s’adscriuen als grups 2017SGR836, que va obtenir una puntuació de 9,45 
sobre 10; 2017SGR859, que va obtenir una puntuació de 9,35 sobre 10; i 2017SGR1040, que va 
obtenir una puntuació de 9,65 sobre 10. Càlcul de valoració: 2017SGR836 (3 * 9,45 / 10 = 2,84), 
2017SGR859 (3 * 9,35 / 10 = 2,81) i 2017SGR1040 (3 * 9,65 / 10 = 2,90). 

 
POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS) 

1) Projecte de beca/tesi: Interès, solidesa, consistència del projecte. Possibilitats de publicació de 
resultats en revistes amb FI. Adequació del projecte a les línies de recerca prioritàries dels grups 
de recerca del centre, potenciant línies de recerca poc desenvolupades. Puntuació: 1,5 sobre 3. 
2) Currículum Vitae: Valoració de publicacions SCI liderades i participades, participacions 
liderades en congressos i valoració del TFM. Aquesta valoració és indicativa de la capacitat de la 
persona candidata per publicar i difondre la seva activitat científica. Puntuació: 1,1 sobre 3. 
3) Àmbit de recerca: valoració de proporció de becaris per investigador, prioritzant l'àmbit menys 
dotat. Puntuació: 0,4 sobre 3. 

 
Signatura: 

 

 
 

Nom: Robert Sala Ramos 
Càrrec: Director 
Data: 7 d’octubre de 2020 

Vist i plau AGAUR 
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