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 : CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENÒMICA (CRAG)
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‐ NOTA MITJANA PONDERADA LLICENCIATURA/GRAU 0 ‐ 10 (80%)
B‐ NOTA MITJANA PONDERADA MÀSTER 0 – 10 (20%)
* D’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria, si s'accedeix directament al doctorat
sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana
ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL∙LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS)
‐ 11,25% per pertinència a un SGR reconegut, ponderat segons la nota SGR MAX de tots els grups
SGR que participin en la convocatòria. (N SGR/ N SGR MAX)*1,125
‐ 11,25% per ponderació de l’Índex H del director dels últims 10 anys . Índex H segons Web of
Science ponderat segons l’Índex H MAX de tots els investigadors directors participants en la
convocatòria. (H investigador / H MAX)*1,125
‐ 3,75% per la direcció d’una tesi amb menció europea per part del director sol∙licitant en els
últims 5 anys.
‐ 3,75% per priorització de sol∙licitants dins d’un mateix SGR ordenats en funció del valor del
expedient acadèmic del sol∙licitant.

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)
‐ Valorarà l’expedient acadèmic del sol∙licitant. (N final exp. candidat / N final exp. MAX)*3
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