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Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal
investigador predoctoral en formació als departaments d’universitats del sistema universitari de
Catalunya (FI SDUR). Criteris de priorització.
ENTITAT : UNIVERSITAT DE LLEIDA. DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL
NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (7 PUNTS)
(emplenar únicament si s’homologuen/ponderen les notes de Grau i/o Màster)
La qualificació E d’aquest apartat, serà com a màxim de 7 punts. Es calcularà com
E=[(E1 x 0,8) + (E2 x 0,2)]∙(7/10)
E1 correspon a la nota mitjana corregida dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/
diplomatura, i s’obtindrà tal com s’indica a l’apartat 1.1.
E2 correspon a la nota mitjana dels estudis de màster, i s’obtindrà tal com s’indica a l’apartat 1.2.
Cas particular: Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, o encara no
es disposa de la mitjana de l’expedient de màster en el moment de presentar la sol∙licitud, només
es tindrà en compte la nota mitjana corregida (E1) de l’expedient de
grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura per al càlcul de E, de manera que: E=E1
1.1. Mitjana corregida dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura (E1)
1.1.a. Aquest valor E1 es calcularà segons els criteris següents:
Pels sol∙licitants de centres de l’estat espanyol.
‐ En el cas que l’expedient acadèmic utilitzi l’escala 0 a 10 es calcularà la nota mitjana de l’expedient
acadèmic, F, d’acord amb els criteris que especifica el Reial 1125/2003, de 5 de setembre, pel
qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions
universitàries de caràcter oficial i validesa al territori nacional.
En el cas d’estudis cursats a l’estranger
En aquest cas la nota de l’expedient acadèmic ha d’estar calculada d’acord amb la declaració
d’equivalències de la nota mitjana de l’expedient acadèmic que disposen les resolucions vigents del
Ministeri d’Educació i Formació Professional es pot trobar publicada a la pàgina web Convocatòries
de Recerca de la UdL http://www.udl.es/ca/recerca/convoca/
És responsabilitat de la persona sol∙licitant calcular l’esmentada nota d’acord amb els criteris
establerts en l’esmentat procediment. Les notes aportades pel sol∙licitant han de correspondre
fidedignament a les dades reflectides a la certificació acadèmica oficial del sol∙licitant.
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1.1.b. La nota mitjana A s’obtindrà multiplicant la nota de l’expedient acadèmic F per [1‐0,05 (N‐
L)], on N són els anys que ha necessitat el sol∙licitant per obtenir la corresponent titulació i L els
anys mínims que el corresponent pla d’estudis preveu per obtenir la mateixa titulació. En cap cas,
A podrà tenir un valor superior a F.
1.1.c. La nota mitjana A, calculada segons 1.1.b, es corregirà en funció de la mitjana dels estudis
corresponents (grau, llicenciatura, enginyeria, diplomatura) M, per tal d’obtenir la nota mitjana
corregida E1 . La fórmula a aplicar per calcular la E1 és la següent:
a) Pels sol∙licitants que tinguin A ≥ M, on M és la mitjana dels estudis corresponents, la fórmula
serà una interpolació que assigna 6,5 a l’expedient que té de mitjana la mitjana de la titulació i 10 a
l’expedient amb 10 de mitjana. És a dir:
E1= (65‐ 10M + 3,5A) / (10 ‐ M)
b) Per sol∙licitants que tinguin A < M, la fórmula serà una interpolació que assigna 6,5 a l’expedient
que té de mitjana la mitjana de la titulació (M) i 5 a l’expedient amb 6,5 de mitjana. És a dir:
E1 = (42,25 ‐ 5M ‐ 1,5A) / (6,5 ‐ M)
Per tal de calcular la mitjana dels estudis corresponents, M, s’utilitzaran, preferentment, les mitjanes
oficials de la universitat d’origen.
Quan no sigui possible obtenir aquesta dada s’utilitzarà la mitjana de la mateixa titulació a la UdL.
Per a titulacions no existents a la UdL s’utilitzarà la mitjana de les mitjanes disponibles per a la
titulació en altres universitats públiques catalanes.
En altres casos serà la Comissió de Recerca qui decidirà.
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1.1. Mitjana dels estudis de màster (E2)
E2 és la nota de l'expedient acadèmic dels estudis de màster. Es calcularà com s'indica a
l'apartat 1.1.a.
En el cas que l’escala de puntuació no sigui entre 0‐10 s’aplicaran les transformacions
corresponents. Si els estudis de màster s'han cursat a l'estranger la persona candidata a l'ajut ha de
realitzar el càlcul de la nota mitjana de Màster segons el procediment aprovat a la Resolució de 20
de juny de 2016, de la Direcció General de Política Universitària. La informació sobre el càlcul
d’equivalència de notes mitjanes es pot trobar publicada a la pàgina web Convocatòries de Recerca
de la UdL http://www.udl.es/ca/recerca/convoca/ El document haurà de ser diferenciat del d'estudis
de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura. Si es detecten inexactituds entre les notes aportades i
les de la certificació acadèmica la sol∙licitud quedarà exclosa de la convocatòria.

CRITERIS DEL DEPARTAMENT (3 PUNTS)
Valoració del director de tesi:
S’assignarà inicialment 3 punts a tots el directors/es i es restarà
a) 1 punts al director/a d’una o més persones amb contracte predoctoral concedit el 2020
b) 2 punts al director/a d’una o més persones amb contracte predoctoral concedit el 2021
c) 3 punts al director/a d’una o més persones amb contracte predoctoral concedit el 2022
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Signatura:
Nom: Olga Martín Belloso
C àrrec: Vicerectora de Recerca i Transferència

Data: 16 de març de 2022
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