SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2021
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 : FUNDACIÓ I2CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA
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)
La nota mitjana dels estudis de grau/enginyeria/diplomatura/ llicenciatura tindrà un pes del 80%.
La nota mitjana dels estudis de Master tindran un pes del 20%. La nota del màster només es tindrà
en compte si es disposa de la nota mitjana de l’expedient en el moment de presentar la sol·licitud.

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS)
El reconeixement com Grup de Recerca Reconegut de la Generalitat (SGR) atorgarà 3 punts.

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)
La inclusió de la tesi doctoral en alguna de les següents línies estratègiques atorga 3 punts:





Telematics (distributed systems, 5G..)
Artificial Intelligence
Immersive Media Technologies
Quality of Experience (QoE)
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