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SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS 
JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR 
PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 2023  

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. 

NOM DE L’ENTITAT : Universitat Ramon Llull 

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA 
CANDIDATA (4 PUNTS) (Aquest apartat únicament cal que sigui emplenat per les universitats 
que realitzin algun sistema d’homologació o ponderació de 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 o de la 
titulació equivalent 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 o de la titulació equivalent tindrà un 
pes de 80% en el total de la nota d’aquest apartat. La nota mitjana ponderada dels 
estudis de màster tindrà un pes de 20%. En el cas que la persona candidata hagi 
superat els 300 crèdits ECTS en el moment de presentar la sol·licitud però encara 
estigui cursant els estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana 
ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %. 

Només per als estudis de grau o de la titulació equivalent, la ponderació té en compte 
l’escalat de 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 torna a calcular a partir de la diferència entre la 
mitjana de la seva titulació de la Universitat. 

 

VALORACIÓ DE L’ENTORN FORMARIU I DE RECERCA ON S’INTEGRARÀ LA 
PERSONA CANDIDATA (3 PUNTS). Aquesta valoració pot tenir en compte criteris 
relacionats amb el departament, la unitat, el laboratori, el grup de recerca o la persona 
directora de tesi. 
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Aquesta valoració tindrà en compte el perfil de la persona que consti a la sol·licitud 
com a directora de tesi.  

 

La puntuació del director o de la directora de tesi (PDir) s’obtindrà segons la fórmula 
següent: 

PDir = A + B + C 

 

Els paràmetres emprats seran el següents: 

A. Recerca acreditada de la persona directora de tesi (màxim 1 punt). Se 
sumaran els mèrits següents, fins a un màxim d’1 punt, d’acord amb la 
informació que consti a l’eina de gestió del professorat de la URL (Spica-PGP)  
o certificat informat pels centres en el moment de presentació de la sol·licitud: 

Acreditació Puntuació 
Tram viu A = 1,0 
Acreditació de lector o equivalent A = 0,5 
Acreditació de recerca o equivalent A = 0,5 
Acreditació de recerca avançada o 
equivalent 

A = 0,75 

Compensació (veure descripció *) A = 0,5 
 

* Es compensarà amb 0,5 punts aquelles persones directores de tesi que en 
el moment de la presentació de la sol·licitud tinguin menys de 6 anys 
d’antiguitat al sistema universitari o de recerca català, així com les que s’hagin 
trobat en alguna de les situacions següents entre 2016 i 2022: 

• Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.  
• Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat 

física, psíquica o sensorial legalment reconeguda  
• Haver patit una malaltia greu o un accident que requereixi una 

intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i 
que provoqui la incapacitació temporal per a l'ocupació o l'activitat 
habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos.  

• Tenir reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de 
Ginebra de 1951. 

• Haver patit qualsevol de les situacions previstes a l’article a la Llei de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.  
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B. Pertinença a grups de recerca de la URL (màxim 1 punt). Es valora 
positivament que la persona directora de tesi pertanyi a un grup de recerca de 
la URL, bé sigui aquest recollit al mapa de grups de la URL (disponible al web 
URL) o bé que hagi presentat una sol·licitud de reconeixement a la 
convocatòria SGR-Cat 2021.  

 

Pertinença a grup de recerca URL Puntuació 
Grup recollit al mapa de grups URL B = 1,0 
Sol·licitud de reconeixement presentada a 
la convocatòria SGR-Cat 2021 

B = 1,0 

Persona directora de tesi no pertany a grup 
de recerca URL 

B = 0 

 

 

C. Dedicació a la direcció de tesis doctorals (màxim 1 punt). Es té en compte el 
nombre de tesis doctorals en curs per a les quals consti com a director/a de la 
tesi la mateixa persona que a la sol·licitud.  

Caldrà aportar certificat del centre de la direcció de les tesis doctorals en curs 
en el moment de la sol·licitud.  

Es valora la disponibilitat per dirigir noves tesis doctorals d’acord amb la taula 
següent: 

Direcció vigent de tesis doctorals Puntuació 
0 a 1 tesis doctorals en curs C = 1,0 
1 a 2 tesis doctorals en curs C = 0,75 
3 a 4 tesis doctorals en curs C = 0,5 
4 a 5 tesis doctorals en curs C = 0,25 
Més de 5 tesis doctorals en curs C = 0 

 

Les tesis doctorals codirigides s’entendran com la fracció corresponent al 
nombre de codirectors/es que tingui. 

 

 

ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA POLÍTICA CIENTÍFICA DEFINIDA PER 
L’ENTITAT D’ADSCRIPCIÓ (3 PUNTS). Aquesta valoració pot tenir en compte, entre 
d’altres aspectes, les línies estratègiques de recerca de l’entitat, la possible transferència 
de coneixement de les recerques proposades i la seva aplicabilitat, la distribució dels 
ajuts entre diferents departaments, unitats o projectes de recerca o la valoració curricular 
de la persona candidata. 
 
Aquesta puntuació (PPol), s’obtindrà tenint en compte, d’una banda els criteris dels 
centres de la URL en els quals volen desenvolupar llur tesis les persones candidates, 

https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2022/09/21/36/mapa_grups_recerca_url_setembre_2022.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2022/09/21/36/mapa_grups_recerca_url_setembre_2022.pdf
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que consideraran aspectes com l’expedient de la persona candidata i la trajectòria del 
director/a de tesi (fins un màxim de 1,5 punts). 

D’altra banda, la política científica del Vicerectorat de Recerca i Innovació de la URL 
procurarà per una distribució dels ajuts entre diferents àmbits de coneixement, de 
manera que dins de cada àrea s’atorgarà la millor puntuació (fins un màxim de 
1,5 punts) al millor candidata/a segons la valoració de tots els apartats anteriors.   

 

Signatura: 

 

 

Dr. Jordi Teixidó Closa 
Vicerector de Recerca i Innovació 
Universitat Ramon Llull 

Validació de l’AGAUR: 

 

 

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