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Nom del departament:    Antropologia, Filosofia i Treball Social 
 

Criteris Pes (%) 
Expedient acadèmic (grau i màster) 45%; un segona titulació (5%) 50 
Encaix del projecte de tesi a les línies de recerca del Departament ( dels dos 
doctorats) 

20 

Publicacions i comunicacions 10 
Participació en projectes/contractes de recerca (5%) i experiència 
professional (5%) 

10 

Acreditació del coneixement d’altres llengües (menys castellà i català), 
especialment l’anglès (a partir del B2.2) i altres llengües 

10 

 
 
Nom del departament:    Bioquímica i Biotecnologia 
 

Criteris Pes (%) 
Nota de la persona candidata 
(80% nota d'expedient de grau +20% nota d'expedient de màster) x 30% 
Si no es disposa de màster (100% nota d'expedient de grau) x 30% 

30 

Nivell d'ocupació PIF (NOPIF) del grup de recerca en base a la convocatòria 
FI 2020 (AGAUR) 

40 

Política científica del Dept. de Bioquímica i Biotecnologia 30 
 
 
Nom del departament:    Ciències Mèdiques Bàsiques 
 

Criteris Pes (%) 
Expedient acadèmic amb nota igual o superior a 7/10 40 
Afinitat dels estudis realitzat amb les línies de recerca de les Unitats de 
Biologia i Microbiologia. 

40 

Entrevista personal dels candidats que compleixin amb els requisits previs.  20 
  
 
 
 
 



  
  

Sistema i criteris de priorització de sol·licituds dels ajuts de suport a 
departaments i unitats de recerca universitaris. FI SDUR 2020 

Universitat Rovira i Virgili (URV) 
 

25/11/2019 

 
Nom del departament:    Dret privat, processal i financer 
 

Criteris Pes (%) 
Expedient acadèmic ponderat 80 
Currículum i adaptació al perfil en Dret privat, processal i financer 20 

 
 
Nom del departament:    Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica 
 

Criteris Pes (%) 
Expedient acadèmic de grau: Una vegada fetes les conversions oportunes 
al sistema de notes català, al candidat amb màxima nota global d'expedient 
de grau se li assignarà el 40% dels punts i la resta de forma linealment 
proporcional 

40 

Expedient acadèmic de màster: Una vegada fetes les conversions oportunes 
al sistema de notes català, al candidat amb màxima nota global d'expedient 
de grau se li assignarà el 10% dels punts i la resta de forma linealment 
proporcional. 

10 

Nivell d'anglès certificat. El que tingui el nivell més alt rebrà el 10% dels 
punts totals. La resta, proporcionalment al següent criteri: Natiu-10, Nivell 
C2-8, C1-6, B2-4, B1-2, cap 0 

10 

Temps d'estada a l'estranger, que s'entendrà com a temps d'estada a un 
país diferent al del seu origen. El que tingui un major temps rebrà el 10% de 
la puntuació. La resta, linealment proporcional al dies del candidat millor 
situat. 

10 

Publicacions a congressos i revistes indexades (JCR). Les publicacions en 
revistes valdran el doble que les contribucions orals als congressos i, a la 
seva vegada, la contribució pòster la meitat a la oral. El candidat que tingui 
més publicacions s'endurà un 30% dels punts, i la resta linealment amb la 
puntuació mencionada: publicació en revista indexada, 2p, participació oral 
en congrés, 1p. Participació amb pòster a congrés, 0.5p. 

30 
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Nom del departament:    Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 
 

Criteris Pes (%) 
Adequació del currículum del/de la candidat/a a les línies de recerca del 
DEIM i la seva priorització segons recull la seva normativa. 

60 

Adequació del projecte de tesi a les línies de recerca del DEIM i la seva 
priorització segons recull la seva normativa 

40 

 
 
Nom del departament:    Enginyeria Química 
 

Criteris Pes (%) 
1. NOTA PONDERADA DE LA PERSONA CANDIDATA: 
Es calcularà la nota ponderada dels estudis de grau i màster de la persona 
candidata segons la següent  fórmula: 
(80%*nota mitjana de grau + 20%*nota mitjana de màster) 
Si no es disposa de màster: (100% * nota mitjana de l’expedient de grau) 

50 

2. FORMACIÓ DE GRAU I POSGRAU DE LA PERSONA CANDIDATA 
Es valorarà l’adequació dels estudis de grau i màster de la persona 
candidata al perfil d'ingrés del Programa de Doctorat en Nanociència, 
Materials i Enginyeria Química de la URV, segons el següent barem: 
• Estudis en química, enginyeria química, ciències biològiques, 
biotecnologia: 100% del pes d’aquest criteri. 
• Estudis en altres enginyeries, ciències naturals o de la salut: 80% del pes 
d’aquest criteri. 
• Estudis en altres àmbits (arquitectura, ciències socials, humanitats): 0% 
del pes d’aquest criteri. 

10 

3. PROJECTE DE RECERCA PROPOSAT PER LA PERSONA CANDIDATA 
Es valorarà l’adequació de la temàtica del projecte de recerca proposat a 
les línies de recerca del Departament d’Enginyeria Química, segons la 
següent priorització: 
• Nanobiotecnologia, bioanàlisi o bioenginyeria: 100% del pes d’aquest 
criteri. 
• Disseny, control i optimització de processos químics: 70% del pes d’aquest 
criteri. 
• Anàlisi i gestió ambiental: 40% del pes d’aquest criteri. 
• Resta de línies de recerca: 20% del pes d’aquest criteri. 

40 
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Nom del departament:    Història i Història de l’art 
 

Criteris Pes (%) 
Notes de Grau 25 
Notes de Màster 30 
Publicacions 20 
Estades a l'estranger 10 
Premis, idiomes, altres mèrits 15 

 
 
Nom del departament:    Psicologia 
 

Criteris Pes (%) 
Expedient acadèmic  
Reflecteix l'assoliment de competències bàsiques en el grau. 

45 

Formació específica en psicologia 
Reflecteix les competències específiques assolides després del grau 
(màster, etc.) 

20 

Coneixements de llengua anglesa 
Aquest coneixement es fonamental en el desenvolupament d'una tesi en 
l'àmbit de psicologia 

15 

Coneixements informàtics en software relacionat amb la recerca en 
psicologia (anàlisi de dades, administració d'experiments, etc.). 
En qualsevol àmbit de la psicologia que es realitzi la tesi caldran aquest tipus 
de competències. 

10 

Experiència prèvia en recerca (beques de col·laboració, publicacions 
derivades de la recerca prèvia incloent treballs de fi de màster o grau). 
Demostra l'assoliment de competències bàsiques en recerca. 

10 
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Nom del departament:    Química Analítica i Química Orgànica 
 

Criteris Pes (%) 
Expedient acadèmic 
Nota de grau (80%), nota de màster (20%) 

40 

Currículum Vitae 10 
Nivell d'ocupació PIF en el grup de recerca SGR associat al projecte de tesi 
del candidat 

50 

 
 
Nom del departament:    Química Física i Inorgànica 
 

Criteris Pes (%) 
Coneixements de Química Computacional / 
Background in computational chemistry 

20 

Experiència en Química o Física experimental / 
Background in experimental chemistry or physics 

20 

Expedient acadèmic / 
Academic records 

20 

Grau en Química  i màster de recerca / 
B.Sc in Chemistry and research master degree 

20 

Parlar i  escriure anglès amb fluïdesa / 
Be fluent in English 

20 

 
 


