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Ajutsdesuportadepartamentsiunitatsderecercauniversitarisperalacontractaciódepersonal
investigadorpredoctoralenformacióalsdepartamentsd’universitatsdelsistemauniversitaride
Catalunya(FISDUR).Criterisdepriorització.


ENTITAT:UNIVERSITATDELLEIDA.DEPARTAMENTDEMEDICINAEXPERIMENTAL
NOTADEL’EXPEDIENTACADÈMICDELAPERSONAINVESTIGADORACANDIDATA(7PUNTS)
(emplenarúnicamentsis’homologuen/ponderenlesnotesdeGraui/oMàster)


LaqualificacióEd’aquestapartat,seràcomamàximde7punts.Escalcularàcom


E=[(E1x0,8)+(E2x0,2)]ͼ(7/10)


E1corresponalanotamitjanacorregidadelsestudisdegrau/llicenciatura/enginyeria/
diplomatura,is’obtindràtalcoms’indicaal’apartat1.1.


E2corresponalanotamitjanadelsestudisdemàster,is’obtindràtalcoms’indicaal’apartat1.2.


Cas particular: Sis’accedeix aldoctorat sense necessitat de cursarestudis de màster,o encara no
esdisposadelamitjanadel’expedientdemàsterenelmomentdepresentarlasolͼlicitud,només
es tindrà en compte la nota mitjana corregida (E1) de l’expedient de
grau/llicenciatura/enginyeria/diplomaturaperalcàlculdeE,demaneraque:E=E1


1.1. Mitjanacorregidadelsestudisdegrau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura(E1)


1.1.a. AquestvalorE1escalcularàsegonselscriterissegüents:
Pelssolͼlicitantsdecentresdel’estatespanyol.
Ͳ Enelcasquel’expedientacadèmicutilitzil’escala0a10escalcularàlanotamitjanade l’expedient
acadèmic,F, d’acordambels criteris queespecificaelReial1125/2003, de 5desetembre,pel
qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions
universitàriesdecaràcteroficialivalidesaalterritorinacional.
Enelcasd’estudiscursatsal’estranger

En aquest cas la nota de l’expedient acadèmic ha d’estar calculada d’acord amb la declaració
d’equivalènciesdelanotamitjanadel’expedientacadèmicquedisposenlesresolucionsvigentsdel
Ministerid’EducacióiFormacióProfessionalespottrobarpublicadaalapàginawebConvocatòries
deRecercadelaUdLhttp://www.udl.es/ca/recerca/convoca/


És responsabilitat de la persona solͼlicitant calcular l’esmentada nota d’acord amb els criteris
establerts en l’esmentat procediment. Les notes aportades pel solͼlicitant han de correspondre
fidedignamentalesdadesreflectidesalacertificacióacadèmicaoficialdelsolͼlicitant.
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1.1.b. La notamitjanaA s’obtindrà multiplicant la nota de l’expedient acadèmicF per [1Ͳ0,05(NͲ
L)], on N són els anys que ha necessitat el solͼlicitant per obtenir la corresponent titulació i L els
anysmínimsqueelcorresponentplad’estudispreveuperobtenirlamateixatitulació.Encapcas,
ApodràtenirunvalorsuperioraF.
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
corregidaE1.LafórmulaaaplicarpercalcularlaE1éslasegüent:
a) Pels solͼlicitants que tinguin A ш M, on M és la mitjana dels estudis corresponents, la fórmula
seràunainterpolacióqueassigna6,5al’expedientquetédemitjanalamitjanadelatitulaciói10a
l’expedientamb10demitjana.Ésadir:


E1=(65Ͳ10M+3,5A)/(10ͲM)


b) PersolͼlicitantsquetinguinA<M,lafórmulaseràunainterpolacióqueassigna6,5al’expedient
quetédemitjanalamitjanadelatitulació(M)i5al’expedientamb6,5demitjana.Ésadir:


E1=(42,25Ͳ5MͲ1,5A)/(6,5ͲM)


Pertaldecalcularlamitjanadelsestudiscorresponents,M,s’utilitzaran,preferentment,les mitjanes
oficialsdelauniversitatd’origen.
Quannosiguipossibleobteniraquestadadas’utilitzaràlamitjanadelamateixatitulacióalaUdL.
Per a titulacions no existents a la UdL s’utilitzarà la mitjana de les mitjanes disponibles per a la
titulacióenaltresuniversitatspúbliquescatalanes.


EnaltrescasosseràlaComissiódeRecercaquidecidirà.
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1.1. Mitjanadelsestudisdemàster(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 0Ͳ10 s’aplicaran les transformacions
corresponents.Sielsestudisdemàsters'hancursatal'estrangerlapersonacandidataal'ajuthade
realitzarelcàlculdelanotamitjanadeMàstersegonselprocedimentaprovatalaResolucióde20
de juny de 2016, de la Direcció General de Política Universitària. La informació sobre el càlcul
d’equivalènciadenotesmitjanesespottrobarpublicada alapàginawebConvocatòriesdeRecerca
delaUdLhttp://www.udl.es/ca/recerca/convoca/Eldocumenthauràdeserdiferenciatdeld'estudis
degrau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura.Siesdetecteninexactitudsentrelesnotesaportadesi
lesdelacertificacióacadèmicalasolͼlicitudquedaràexclosadelaconvocatòria.





CRITERISDELDEPARTAMENT(3PUNTS)



El valor d’aquest apartat, serà com a màxim de 3 punts i s’obtindrà per la suma aritmètica del
conjuntdepuntuacionsobtingudesenelssegüentsapartatsapartirdelainformaciódeleventual
Directordelcontractepredoctoral, queconstialGRECenladatadetancamentdepresentacióde
solͼlicitudsdelaconvocatòria.No s'admetranactualitzacionsniaddicionsposteriors.

Apartatsivaloracions:

Ͳ 0,50puntssilapersonadirectoradelaTesidelaUdLhaaconseguiteldarrerpossiblesexennide
recerca,ohaestatseleccionatorenovatdinsdelsdarrers6anysenelsprogrames“RamónyCajal”,
ICREAoBeatrizdeGalindo.

Ͳ Fins a 0,60 punts si consta que el director o directora ha dirigit o coͲdirigit (identificat com
a director principal als efectes d’aquestes convocatòries) dues o méstesisdoctorals enelsúltims
6 anys, o 0,30 punts si en consta una. En elcasques’hagindirigitillegittesis foradelaUdL,el
directorhauràde presentar els documents acreditatius on consti la data d’inscripció i la data de
lectura de la tesi. En tots els casos es comptabilitzaran les tesisquenohagin trigatmésde5anys
desdelainscripciódelatesiiladatadedipòsit.

Ͳ 0,50puntssieldirectoroladirectoradelatesiésohaestatl'IPd’un projectedelsconsiderats
1
gransprojecteseuropeusderecerca perla Direcció General de Recercamés, 0,30 per altres
projectesderecerca internacionalscompetitiusmés,0,25 puntssi és l'IP d'un projecte de recerca
finançat pel Plan Nacional de Investigación Científica, DesarrolloeInnovacióni més, fins a un
màxim de 0,15 punts per tots els altres projectes de recerca competitius.Lapuntuaciómàxima
totaldel’apartatseràde0,9punts.
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ͲFins un màxim d’1punt a partir de les publicacions del director en els darrerstres anys
(2019,2020i2021)d’acordambelsegüentbarem:

* 0,40puntspercadaarticlequelapersonadirectorahagipublicatenelsdarrers3anys(2019,
2020i2021),dinsderevistesindexadesalprimerquartildelacategoriacientíficacorresponent
delISI.

* 0,20puntspercadaarticlequelapersonadirectoradetesihagipublicatenelsdarrers3anys
(2019,2020i2021),dinsderevistesindexadesalsegonquartildelISI,oclassificadescomatipus
Aal’índexCarhus

* 0,10puntspercadaarticlepublicateneltercerquartildelISI.


Ͳ0,4puntssil’IPtéconceditunprojectecompetitiusenseopcióainvestigador/apredoctoralen
formacióUdL





.









 


Signatura:


Nom:OlgaMartínBelloso


Càrrec:VicerectoradeRecercaiTransferència

Data:16demarçde2022


1

Tenen consideració de grans projectes els següents: Projectes del 7è Programa Marc,
H2020, CIBER, CONSOLIDER, CENIT, de l’European Space Agency, de l’European
Medicines Agency, de l’ERC, ESF, CERN, NSF, RETICS, NIH. No tenen consideració de
grans projectes els europeus concedits per direccions generals diferents de la DG Recerca,
llevat que la finalitat última sigui clarament la recerca, els que tenen com a finalitat la mobilitat
i la promoció dels investigadors (Marie Curie, Sòcrates, Leonardo, Life, ..) i els orientats a la
creació i millora d’infraestructures científiques, a la cooperació territorial (INTERREG), la
formació (e-Learning) i similars.
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