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CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE BEQUES FI-SDUR 2022
CONVOCATÒRIA:
RESOLUCIÓ REU/551/2022, de 24 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts
de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal
investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2022 (ref.
BDNS 612831).
RESOLUCIÓ REU/357/2022, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores
dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació
de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR).

AVALUACIÓ I SELECCIÓ
Les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb els criteris següents:
Department d’Art i Musicologia
- 40% Expedient del candidat.
- 30% Qualitat del grup de recerca.
- 30% Criteris a especificar pel departament:
-10% Formació del candidat en estudis de postgrau i màster.
-10% Adequació a les línies de recerca del departament.
-10% Domini de llengües estrangeres per part del candidat
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
1. 40 % Expedient del candidat
2. 30 % Qualitat del grup de recerca
3. 30 % Criteri de priorització del departament
S’estableix com a prerequisit que el/la director/a de la tesi, que degut a la seva
situació contractual hagi pogut demanar el tram de recerca, en el moment de
sol·licitar la beca ho ha de tenir viu.
- Quan el/la director/a de la tesi sigui un professor/a que faci menys de 10 anys
que hagi accedit a la primera plaça estable a la UAB (de lector o qualsevol plaça
permanent): 1 punt.
- Quan el/la director/a de la tesi sigui professor/a lector/a: 1 punt.
- Quan el/la director/a de la tesi sigui IP o co-IP del projecte (o sigui el
responsable del contracte) al qual es vincularia la beca i que reuneixi els
requisits de la convocatòria: 0,75 punts.
- Quan el/la director/a de la tesi, en el cas de ser lector/a, no hagi dirigit o no
estigui dirigint cap tesi: 0,25 punts.
Finalment, com a condició addicional, no es prioritzarà un candidat que el/la
director/a de seva tesi pertanyi a una àrea de coneixement que hagi tingut la beca
l’any anterior
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Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
- 40 % Expedient del candidat. Màxim 4 punts.
Es calcularà d’acord a la mitjana sobre 10 de les qualificacions de Grau i Màster amb un
pes del 60% i del 40%, respectivament.
- 30 % Qualitat del grup de recerca. Màxim 3 punts.
S’utilitzarà la qualificació de l’SGR al que pertany cada Director de Tesi.
- 30 % Criteri de priorització del departament. Màxim 3 punts.
Per afavorir la distribució equitativa de les beques entre les diferents Unitats
Departamentals, s’assignaran els 3 punts al candidat/a amb millor expedient de cada
unitat, exceptuant les unitats que tenen una beca SDUR vigent.
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
- 60% Expedient del candidat.
- 10% Acceptació prèvia per part d’un grup de recerca del Departament de Bioquímica i
Biologia Molecular amb finançament a través de projecte competitiu o conveni que
garanteixi el desenvolupament del projecte de Tesis Doctoral
- 10% Estar matriculat o admès en Programes de Doctorat coordinats des del
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
- 20% No concurrència temporal amb un altre contracte FI-SDUR en el mateix grup de
recerca on s’adscriu el candidat
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Expedient acadèmic de l'estudiant ..... 60%
Valoració del grup de recerca ........... 30%
Direcció de tesis amb menció de doctorat internacional .... 5%
Ponderació segons l'ordre de candidats d'un mateix grup SGR .... 5%
Departament de Ciència Política i Dret Públic
- 40% Expedient del candidat
- 30% Qualitat del grup de recerca
-30% Política científica del departament

5 % - Nota mitjana Grau del candidat
10 % - Nota mitjana Màster del candidat
5 % - Altres mèrits: publicacions, segon doctorat, internacionalització,
experiència professional
5 % - Vinculació de la tesi a un projecte de recerca competitiu viu
5 % - Tesis dirigides pel Director/a de la tesi del/la candidat/a en els darrers 5
anys
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Departament de Ciències de la Computació
40% Expedient del candidat
30% Qualitat del grup de recerca
30% Criteris a especificar pel departament
1. 20% per a l'expedient acadèmic, segons ha estat valorat en el criteri a) d'aquest
document.
2. 5% per als directors de tesi que hagin dirigit alguna tesi amb menció de doctorat
internacional a la UAB, llegides i defensades durant el període comprès entre el
1 de gener de 2018 i la data límit de presentació de sol·licituds d'aquesta
convocatòria.
3. 5% de ponderació segons l'ordre de candidats d'un mateix grup SGR (segons
expedient acadèmic ponderat de l'apartat a):
a. Per ser el primer (o únic) candidat: 0.5 punts
b. Per ser el segon candidat: 0.3 punts
c. Altres candidats d'un mateix grup: 0.1 punts

Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
40% Expedient del candidat (24% grau i 16% màster).
30% Qualitat del grup de recerca
30% Criteris a especificar pel departament
El Departament donarà la puntuació més alta (val a dir: el 30% en la seva
integritat) a cada una les candidatures que es presentin a aquesta beca.

Departament d’Economia Aplicada
- 40 % Currículum vitae del candidat.
- 30 % Valoració del grup de recerca al qual pertany el candidat.
- 30 % Política científica del Departament:
a. 10% per l’expedient acadèmic de grau, segons ha estat valorat en el criteri a)
d’aquest document
b. 10% per l’expedient acadèmic de màster (segons ha estat valorat en el criteri
a) d’aquest document) i formació prèvia per accedir al programa de Doctorat en
Economia Aplicada
c. 10% si el candidat ha cursat el màster sencer o crèdits dels Master in Applied
Research in Economics and Business (MAREB) de la UAB
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Departament d’Enginyeria Electrònica
1) Expedient de grau (2/3) i de màster (1/3) (4 punts)
2) Adequació del projecte de tesi a les línies prioritàries de recerca del departament. (1
punts)
3) Prioritat en l’assignació de personal d’investigació en formació als possibles directors
de tesi del
departament segons acord de la comissió executiva. (4 punts)
4) Mèrits de recerca (publicacions, congressos, participació en projectes (0,5 punts)
5) Adequació de l’experiència adquirida durant el projecte de màster per a la realització
de la tesi
doctoral (0,5 punts)
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
• 40% Expedient acadèmic del candidat. 80% Grau, 20% Màster
• 30% Valoració SGR
• 30% Valoració Departament. S’estableixen línies de recerca prioritàries:
BIOREM, GENOCOV i ALDOLASAS. Nota màxima als tres grups prioritzats i
zero a la resta.
Departament de Filologia Espanyola
- Expedient Acadèmic: 70 % (Mitjana de màster i grau)
- Nota de l'SGR 2017 al qual s’adscriu el director de tesi: 15 %
- Projecte competitiu, conveni o contracte de recerca o transferència del director
de la tesi: 15%
Departament de Filosofia
-40% Expedient del candidat.
-30% Qualitat del Grup de Recerca
-30% Criteris de priorització del Departament:
15% domini de llengües estrangeres
15% incorporació en un grup SGR
Departament de Física
-40% Expedient del candidat.
-30% Qualitat del Grup de Recerca
-30% Criteris de priorització del Departament:
20% Curriculum vitae d'investigació i resum del projecte de recerca i els seus
objectius
10% Etapa inicial de la direcció del projecte en la direcció de projectes i de
carrera investigadora
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Departament de Genètica i de Microbiologia
-40% Expedient del candidat.
-30% Qualitat del Grup de Recerca:
30% si el Director del projecte pertany a un Grup SGR reconegut.
5% si el Director del projecte no pertany a un Grup SGR reconegut.
-30% Criteri de priorització del Departament:
30% si el projecte està dins d’un Grup de Recerca de la Unitat de
Microbiologia Campus del Departament.
5% en qualsevol altre cas.

Departament de Geografia
- 40% Expedient del candidat
- 30% Qualitat del grup de recerca
-30% Criteris de priorització del departament
Vinculació a un SGR del Departament de Geografia

10

Altra formació adequada al Projecte de Tesi

6

Estar acceptat a un programa de Doctorat vinculat al
Departament de Geografia
Projecte de recerca

5

Títol oficial addicional (grau o màster)

4

5

Departament d’Història Moderna i Contemporània
- 40% Expedient del candidat
- 30% Qualitat del grup de recerca
- 30% Adequació a les línies de recerca del departament
-10% Expedient del/de la candidat/a [que cal sumar al 40% anterior]
-5% Qualitat del grup de recerca
[que cal sumar al 30% anterior]
-10% Si el/la director/a mai no ha estat responsable d'un/a altre/a
investigador/a predoctoral en convocatòries de la Generalitat o el
Ministeri.
-5% Si el/la director/a mai no ha estat responsable d'un/a altre/a
investigador/a predoctoral en convocatòries anteriors FI-SDUR.
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Departament de Matemàtiques
40 % Expedient del candidat
30 % Qualitat del grup de recerca
30% Criteris a especificar pel departament
El 30% en política de recerca del Departament consistirà en agafar el millor
estudiant que es presenti (tot i que ja valorem el CV dels candidats), i això
voldrà dir valorar Màsters realitzats (que el màster sigui en matemàtiques i en
l'àrea de coneixement del projecte al qual s'haurà d'incorporar), cartes de
recomanació i avals. I en cas d'empat entre els candidats valorar si el grup de
recerca on s'incorpora l'alumne no té diners per finançar estudiants de doctorat.
Departament de Medicina
Aquest departament no preveu tenir cap candidatura FI-SDUR
Departament de Medicina i Cirurgia Animals
40% Expedientdel candidat
30% Qualitat del grup de Recerca
30% Indicadors de la política científica del departament ( màxim 3 punts):
A. 15% (1,5 punt) per aquelles sol·licituds finançades per un projecte competitiu
i que NO tinguin un ajut de beca FPU, FPI, FI (FI-DGR, FI-SDUR) o similar ja
vinculat en aquell projecte.
B. 5% (0,5 punts) per als directors de tesis que hagin dirigit alguna tesi amb
menció de doctorat internacional a la UAB, llegides i defensades durant el
període 2016-2019 fins a la data de termini de presentació de peticions d’aquesta
convocatòria.
C. 5% (0,5 punts) per sol·licituds en que el director de tesi tingui el tram viu de
recerca.
D. 5% (0,5 punts) per sol·licituds en que el projecte o conveni estigui
directament vinculat al Dept. de Medicina i Cirurgia Animals.
Departament de Pedagogia Aplicada
40% Expedientdel candidat
30% Qualitat del grup de Recerca
30% Criteris de priorització del departament
1. Mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dels estudis de grau en Educació
(fins a 1.50 punts)
2. Mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dels estudis de màster en Educació
(fins a 0.75 punts)
3. Mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dels estudis de grau afí a Educació
(fins a 0.50 punts)
4. Mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dels estudis de màster afí a
Educació (fins a 0.25 punts)
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Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
a) Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata
(40%, màxim 4 punts). Aquesta nota es calcularà tenint en compte la nota
mitjana ponderada dels estudis de grau / llicenciatura / enginyeria /
diplomatura, la qual tindrà un pes del 80% en el total d’aquest apartat, més la
nota mitjana ponderada dels estudis de màster, que tindrà un pes del 20 %.
Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només
es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura amb un 100%. Quan el o la sol·licitant hagi cursat
dos graus universitaris, només es considerarà la nota mitjana de
l'ensenyament més relacionat amb el projecte de recerca que li doni
l’accés/admissió al programa de doctorat.
b) Valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata (30%, màxim
3 punts). S’aplicarà la valoració relativa que la UAB posseeix de tots els seus
grups SGR. En el cas d’un SGR reconegut però encara no valorat s’aplicarà
la valoració del grup SGR menys valorat de la UAB.
c) Política científica de l’entitat (30%, màxim 3 punts). Criteris Departament de
psicobiologia i de metodologia de les ciències de la salut
La sol·licitud ha de complir els següents requisits (si no els compleix puntua
0 en aquest apartat):
o El director o la directora ha de ser professor/professora amb dedicació a
temps complet i formar part d'un projecte competitiu vigent.
o El director o la directora no pot dirigir més de 2 becaris FI SDUR
simultàniament.
o El director o la directora no pot gaudir de nous becaris/becàries FI
SDUR en dos anys consecutius, a no ser que només es presenti
una única sol·licitud.
o Cada projecte de recerca competitiu només pot donar suport a una
sol·licitud.
Els indicadors de la política científica de l’entitat són:
o 20% per a l’expedient acadèmic, segons ha estat valorat en el
criteri a.
o 10% quan el director o directora no hagi obtingut cap becari/becària
predoctoral (finançat per entitats públiques o privades) en els tres
anys anteriors a la convocatòria, i sempre i quan tingués tram de
recerca viu a 31 de desembre de 2021.
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Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
40% Expedientdel candidat
30% Qualitat del grup de Recerca
30% Criteris de priorització del departament
 Expedient acadèmic, grau de Psicologia (10%) i màster de l’àmbit de Psicologia
afins (10%)
 Programa de doctorat on s’inscriu hagi tingut tesi amb menció internacional
(5%) durant el període entre 1/1/19 i el 21/3/22
 Director formi part d’un grup SGR (5%)
Departament de Química
a) Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata.
(40%, màxim 4 punts)
b) Valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata (30%, màxim
3 punts)
c) Política científica del Departament (30%, màxim 3 punts).


Si el director de tesi participa en un projecte de recerca competitiu o
en un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement
vigent i finançat que no estigui adscrit al Departament de Química el
candidat tindrà una puntuació de 0 en aquest apartat.



En cas que un projecte presenti més d’una sol·licitud, només obtindrà
puntuació en aquest apartat el candidat amb millor puntuació a
l’apartat a).

1. 15% segons el nombre de becaris FI-SDUR adscrits a grup SGR que
presenta la sol·licitud.
S’aplicarà la fórmula següent, que té en compte el nombre de becaris FI-SDUR
que ja té el grup de recerca SGR així com el nombre d’integrants del Grup de
recerca SGR (solament es consideren com a tals, el membres que poden generar
trams de recerca)
Nº punts (max 1,5)=1,5−(nº becaris FI SDUR del grup SGR)·1,5·(1(𝑁º
𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑆𝐺𝑅)3 )
En cas de no estar adscrit a cap grup SGR, la fórmula aplicada serà: Nº punts
(max 1)=1−(nº becaris FI SDUR en actiu del director)
2. 10% de ponderació segons l’adscripció del coordinador del SGR al
Departament de Química
Adscrit al Departament de Química: 1 punts
No adscrit al Departament de Química: 0,2 punts
No adscrit a cap grup SGR: 0 punts
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3. 5% de ponderació segons l’ordre de candidats d’un mateix grup SGR (segons
expedient acadèmic ponderat de l’apartat a):
a) Per ser el primer (o únic) candidat: 0,5 punts
b) Per ser el segon candidat: 0,2 punts
c) Altres candidats d’un mateix grup: 0,1 punts
En cas de no estar adscrit a cap grup SGR, s’assignarà 0,5 punts al primer candidat i
zero punts als següents.
La priorització de les persones candidates s’estableix segons la puntuació obtinguda de
la suma dels tres apartats anteriors. La puntuació màxima final s’expressa en una escala
de l’1 al 10
Departament de Sanitat i Anatomia Animals
1) Expedient acadèmic de la persona candidata (40%)
2) Qualitat del grup de recerca (segons puntuacions de SGR) al que pertany la
persona directora de tesi (30%)
3) Criteris de priorització per política del departament (30%):
a) Es prioritzarà que el projecte de recerca no tingui cap becari/a associat/da. Es
valoraran amb la màxima puntuació els projectes obtinguts en convocatòries
competitives:
• • Projecte competitiu: 15 punts
• • Projecte no competitiu: 5 punts
• • Projecte que ja tingui becari/a assignat/da: 0 punts
b) Es prioritzarà a la persona directora de tesi que no hagi tingut cap becari/a
predoctoral, ponderat segons el temps transcorregut des de la finalització de la
beca:
• • 0-12 mesos: 0 punts
• • 13-24 mesos: 10 punts
• • >24 mesos: 15 punts
En cas d’empat en la puntuació final entre les persones candidates millor
valorades, es tindrà en compte:
- Que la persona directora de tesi tingui el tram de recerca viu.
- La qualitat de les publicacions de la persona directora de tesi en els darrers 5
anys, en funció dels paràmetres que la comissió executiva del departament
consideri oportuns.

Vicerectorat de Recerca
i de Transferència

Pl. Acadèmica -Edifici A · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. +34 93 581 18 32
vr.recerca.transferencia@uab.cat ·www.uab.cat

Departament de Sociologia

A. Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata.
(40%, màxim 4 punts)
B. Valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata (30%, màxim 3
punts)
C. Política científica de l’entitat (30%, màxim 3 punts) segons els següents criteris:
 15% per a l’expedient acadèmic, segons ha estat valorat en el criteri a)
d’aquest document.
 5% si algun dels títols oficials de procedència de la persona candidata (grau
o equivalent, màster universitari o un altre títol espanyol de doctor)
permeti acreditar haver rebut formació de grau o postgrau en l'àrea de
coneixement de la sociologia
 5% per als directors de tesis que hagin dirigit alguna tesi amb menció de
doctorat internacional a la UAB, llegides i defensades durant el període
comprès entre 1 de gener de 2017 i la data límit de presentació de
sol·licituds d’aquesta convocatòria.
 5% de ponderació segons l’ordre de candidats d’un mateix grup SGR
(segons expedient acadèmic ponderat de l’apartat a):
a. Per ser el primer (o únic) candidat: 0,5 punts
b. Per ser el segon candidat: 0,3 punts
c. Altres candidats d’un mateix grup: 0,1 punts
Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
- 40% Expedient del candidat
- 30% Qualitat del grup de recerca
- 30% Adequació a les línies de recerca del departament. o - 10% candidat matriculat al
programa de doctorat del departament (SI/NO)
o - 10% nombre de becaris del grup de recerca (quants més becaris menys puntuació) 10% no haver estat afavorit el grup de recerca en la convocatòria anterior (SI/NO)
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NOTA EXPLICATIVA
Valoració de l’expedient del candidat
Aquesta nota es calcularà tenint en compte, entre d’altres, la nota mitjana ponderada dels
estudis de grau/ llicenciatura/enginyeria/diplomatura, la qual tindrà un pes del 80% en el total
d’aquesta apartat
La nota mitjana ponderada dels estudis de màster tindrà un pes del 20 % .
Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en
compte la nota mitjana de l’expedient de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura en un
100%.
En el cas que els estudis de grau i/o de màster no hagin estat realitzats a la UAB, serà
necessari que se’ns aporti en el mateix certificat acadèmic, o en document separat expedit
per les autoritats competents, la nota mitjana dels titulats d’aquell estudi i any. Si l’estudi s’ha
cursat a l’estranger, s’haurà d’aportar igualment aquesta documentació, així com
l’equivalència d’acord amb la amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri
d’Educació i Formació Professional d’equivalències de notes mitjanes
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html) Fórmula utilitzada pel càlcul de la nota
homologada (grau o equivalent i màster) y= [5x+10(5- m)]. 1/(10-m) x= Exp. Acad. grau / Màster
m= Mitjana Grau o equivalent / Mitjana Màster

Qualitat del grup de recerca
S’aplicarà la valoració que la UAB va rebre de l’AGAUR relatives als seus grups SGR i d’aquells
grups on tenim membres de la nostra universitat. Pel que fa a la puntuació a assignar als SGR
reconeguts i no avaluats que avalin alguna sol·licitud dins d’aquesta convocatòria, se’ls
assignarà la puntuació corresponent a la nota més baixa obtinguda per un SGR de la UAB del
seu mateix àmbit, minorada en una dècima

