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)

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

1) El director de tesi forma part d’un grup de recerca reconegut per la Generalitat de
Catalunya SGR 2017 (1 punt)
2) Grup de recerca acreditat per l’ I3PT (0,75 punts)
3) Trajectòria científica del grup amb projectes de recerca competitius actius ( 1punt)
4) Participació en Projectes de convocatòries internacionals ( 0,25 punts)

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)
Els criteris de l’ I3PT al respecte són:
1) Director/a de tesi ha de ser investigador d’un grup de recerca acreditat per l’ I3PT
(Objectius del grup alineats amb el Pla Estratègic de l’I3PT i pertanyent a una àrea de
recerca prioritària)
2) El director de tesi no podrà tenir més de dos becaris vigents de convocatòries FI anteriors
pel mateix projecte finançat
3) Mèrits del director de tesi: tesis dirigides, llegides i defensades en el període 2017-2021

Signatura:

Validació de l’AGAUR:

Firmado
digitalmente por
BLANCH TORRA BLANCH TORRA
LLUIS - 39027206R LLUIS - 39027206R
Fecha: 2021.10.19
14:44:58 +02'00'

Nom: Lluís Blanch Torra
Càrrec: Representant Legal

Victòria Miquel i Martí
Directora àrea de Recerca, Innovació i
Avaluació

