
                                                                                             
                                                                                             

               
 

SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (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 :  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 
60%. La nota mitjana dels estudis de Màster tindran un pes del 40%. 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) 

 

Aquesta nota es calcularà tenint en compte la valoració feta per l’AGAUR en el marc dels ajusts per 
donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR). (Resolució EMC/1082/2017, de 17 de 
maig, publicada el 22 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i Resolució 
EMC/1164/2017, de 24 de maig, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts per donar suport a les 
activitats dels grups de recerca (SGR) 

 

 

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS) 

Participació i/o col·laboració en projectes de recerca enmarcats en les línies estratègiques de la 
tesi (Computer Networks, Immersive Media Technologies, Quality of Experience (QoE)) atorga 3 
punts 

 



                                                                                             
                                                                                             

               
 

Signatura: 

 

 

 

Nom: Joan Manel Martin Almansa 
Càrrec: Director Executiu 

Validació de l’AGAUR: 

 

 

 

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

 


		2021-10-19T17:57:44+0200
	52166299E JOAN MANEL MARTIN (R:G63262570)


		2021-10-22T10:47:32+0200
	Victòria Miquel Martí - DNI 78214149G (SIG)




