CRITERIS DE PRIORITZACIÓ UTILITZATS EN L’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2019
ENTITAT : Universitat Ramon Llull
NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (3 PUNTS)
(emplenar únicament si s’homologuen/ponderen les notes de Grau i/o Màster)
Es valora la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata (PExp),
tenint en compte la nota mitjana de l’expedient dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o
diplomatura i la nota mitjana de l’expedient dels estudis de màster (aquesta última només en
cas de disposar d’ella en el moment de presentar la sol·licitud).
La nota mitjana ponderada dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o 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%.
Només per als estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura, la ponderació té en
compte l’escalat de la nota mitjana del candidat o la candidata en relació a la mitjana de la seva
titulació i la mitjana de la Universitat. Es calcula segons segueix:
1. Es considera la nota mitjana de cada titulació (dades subministrades per les
Secretaries Acadèmiques de cada centre) de darrera promoció.
2. Es calcula la nota mitjana de totes les titulacions de la Universitat a partir de les notes
mitjanes del punt 1.
3. Per a cada titulació es calcula la diferència entre la nota mitjana de la titulació i la nota
mitjana de la Universitat per la darrera promoció.
4. La nota de l’estudiant es desplaça a partir de la diferència entre la mitjana de la seva
titulació i de la Universitat.

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (4 PUNTS)
La puntuació del grup (PGrup) s’obtindrà segons la fórmula següent:
𝑃"#$% = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
Els paràmetres emprats seran els següents:
A. Naturalesa del grup.
Condició (convocatòria SGR 2017)
Grup SGR finançat
Grup SGR no finançat

Puntuació
A=1
A = 0,5

B. Producció científica (publicacions) del grup de recerca entre els anys 2015 i 2017. Es
consideren exclusivament les publicacions en revistes indexades (WOS, SCOPUS o
CARHUS) i en llibres publicats per editorials de prestigi.
També es podran tenir en compte altres mèrits que constin explícitament com a tals en
els criteris d’avaluació de les agències de qualitat de referència.
Es prendrà la puntuació que resulti major de les dues opcions següents:
Condició (període 2015-2017)
Grup amb 6 o més publicacions o llibres
Grup amb 3 a 5 publicacions o llibres
Grup amb fins a 2 publicacions o llibre

Puntuació
B=1
B = 0,5
B=0

o bé
Condició (període 2015-2017)
Grup amb 1 o més publicacions o llibres, per doctor *
Grup amb 0,5 a 1 publicacions o llibres, per doctor *
Grup amb menys de 0,5 publicacions o llibres, per doctor *

Puntuació
B=1
B = 0,5
B=0

* a tal efecte es comptabilitzaran el nombre de publicacions o llibres publicats
per tot el grup, i es dividiran pel nombre de doctors del grup
C. Tesis defensades en el grup de recerca entre els anys 2015 i 2017.
Condició (període 2015-2017)
Grup amb 3 o més tesis defensades
Grup amb 1 o 2 tesis defensades
Grup sense tesis defensades

Puntuació
C=1
C = 0,5
C=0

D. Capacitat de finançament del grup de recerca: projectes competitius finançats o
contractes/convenis de recerca, vigents entre els anys 2015 i 2017. Queden
explícitament exclosos els ajuts rebuts de convocatòries pròpies de la Universitat
Ramon Llull (URL) o d’Aristos Campus Mundus (ACM).
Condició (període 2015-2017)
Grup amb 5 o més projectes competitius finançats o
contractes/convenis de recerca vigents
Grup amb entre 2 i 4 projectes competitius finançats o
contractes/convenis de recerca vigents
Grup amb 1 únic projectes competitius finançats o
contractes/convenis de recerca vigents

Puntuació
D=1
D = 0,6
D = 0,2

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)
La puntuació de la política científica de la URL (PPol), es repartirà de la següent manera:
•
•

Els centres de la URL en els quals volen desenvolupar llur tesi doctoral les persones
candidates atorgaran fins a un màxim d’1,5 punts, en funció de l’àrea científica que
vulguin prioritzar.
El Vicerectorat de Recerca i Innovació de la URL atorgarà fins a un màxim d’1,5 punts
en funció del nombre de sol·licituds rebudes de cadascun dels centres i el nombre de
tesis doctorals llegides en cada centre durant els cursos 2015-16 i 2016-17.
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