
                                                                                             
                                                                                             

               
 

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (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 CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA - CTFC 

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (40 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.1 Nota mitjana ponderada del grau/llicenciatura. Màxim 32 punts 
 

A.2 Nota mitjana ponderada del màster. Màxim 8 punts 

 

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (30 PUNTS) 

 
B.1. Projecte on s’emmarca la tesi doctoral segons estableix la sol∙licitud. Ha de ser un projecte 
concedit al CTFC i ha de continuar vigent durant com a mínim 2 anys des de la data de sol∙licitud 
de la FI. Màxim 12 punts 
- Projecte H2020: 12 punts 
- Projecte nacional AEI o europeu no H2020 (LIFE, INTERREG...): 6 punts 
- Contractes no competitius: 0 punts 

B.2. Pes de l’equip director de la tesi, per optimitzar la qualitat de la implementació del projecte 
de tesi. Màxim 6 punts 
- Dos directors o més entre el personal doctor del CTFC o adscrit: 6 punts 
- Un director entre el personal doctor del CTFC o adscrit: 0 punts 

B.3. Capacitat formativa de l’equip director de la tesi, per garantir un seguiment òptim del 
candidat. Màxim 12 punts 
- Algun membre de l’equip director de tesi (del CTFC) és director de tesi d’un beneficiari FI 
d’alguna de les dues convocatòries anteriors a la vigent: 0 punts 
- Cap membre de l’equip director de tesi (del CTFC) és director de tesi d’un beneficiari FI 
d’alguna de les dues convocatòries anteriors a la vigent: 12 punts 

 



                                                                                             
                                                                                             

               
 

 

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (30 PUNTS) 

 
C.1. Publicacions prèvies de la persona candidata. Màxim 9 punts 
- Publicacions SCI com a primer autor acceptades: 9 punts 
- Publicacions no SCI en revistes tècniques o divulgatives com a primer autor o SCI no primer 
autor: 6 punts 
 
C.2. Comunicacions en reunions o congressos de la persona candidata. Màxim 6 punts 
- Com a primer autor en congressos internacionals: 6 punts 
- Com primer autor en congressos/reunions nacionals: 3 punts 
 
C.3. Estades a centres de recerca superiors a 1 mes de la persona candidata, acreditades per 
mitjà d’una carta de l’entitat hoste on hi constin les dates de l’estada. Màxim 6 punts 
- Estades en centres internacionals: 6 punts 
- Estades en centres nacionals: 3 punts 
 
C.4. Pla d’estades internacionals. Màxim 3 punts 
- Descripció justificada d’un pla d’estades internacionals: 3 punts 
 
C.5 Adequació de la temàtica de la proposta del projecte de tesi a les línies estratègiques de 
l’entitat. Màxim 6 punts 
Avaluació conjunta per part de tots els membres de la Comissió Avaluadora, de l’encaix de 
la temàtica de la tesi en les línies estratègiques del centre. Excepte en els casos en què la 
comissió detecti mancances molt greus en aquest sentit, tots els candidats avaluats rebran 
la màxima puntuació. 

 

 

Signatura: 

 

 

 

Antoni Trasobares i Rodríguez 
Director General del CTFC 

Validació de l’AGAUR: 

 

 

 

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

 


		2021-10-05T09:51:54+0200
	Antoni Trasobares Rodríguez - DNI 38143150L (SIG)


		2021-10-07T11:58:50+0200
	Victòria Miquel Martí - DNI 78214149G (SIG)




