Convocatòria d'estades de recerca postdoctorals vinculades als
centres de recerca i als diferents estudis de la Universitat Oberta de
Catalunya, per a l’anualitat 2022
La Comissió de Recerca i Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant
“UOC”), en la sessió del dia 15 de desembre de 2021, ha acordat la convocatòria d'estades
de recerca postdoctorals, per a l'anualitat 2022 d'acord amb les següents clàusules:
i.

El programa d'estades de recerca postdoctorals de la UOC per a l’anualitat 2022 té
per objectiu captar nou personal investigador doctor en el si dels grups de recerca de
la UOC. El nou personal permet incrementar els membres dels grups de recerca de
la UOC, i també millorar la qualitat de l'R+I que porten a terme. La UOC està
interessada en candidates i candidats que contribueixin a la diversitat i l'equitat
d'oportunitats en l'ensenyament superior per mitjà de la recerca que fan.

ii.

Aquest programa complementa els programes de beques de la UOC per a fer tesis
doctorals. Així mateix, se suma a altres programes d'estades i contractes
predoctorals i postdoctorals de recerca, com els del Ministeri i els de la Generalitat
de Catalunya, amb el valor afegit que el seu disseny té en compte la diversitat i el
potencial dels diferents grups de recerca existents a la UOC.

iii.

La distribució dels ajuts es fa segons uns indicadors que mostren les dimensions i les
productivitats dels diferents àmbits de la UOC.

iv.

El programa s'implanta per mitjà d'una única convocatòria anual.

v.

La UOC, en el marc del segell HR Excellence in Research de la Comissió Europea,
aplica una política de reclutament oberta, transparent i basada en mèrits (Open,
Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers, OTM-R). L'objectiu
general que persegueix la política de selecció de la UOC és garantir la millor relació
entre la persona i el lloc de treball que ocupa.

vi.

Aquest programa és finançat per la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
(FUOC).

1. Objecte de la convocatòria
L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar les estades a la UOC de personal docent i
investigador doctor en qualsevol grup de recerca dels estudis i dels centres de recerca de la
UOC.
La present convocatòria ofereix un total de sis [6] places entre la Modalitat Estàndard i la
Modalitat Interdisciplinària. No hi ha cap nombre concret de places reservat per a cada
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modalitat per separat. No obstant això, la millor candidatura que opti a la Modalitat
Interdisciplinària que sigui valorada, com a mínim, amb vuitanta [80] punts, tindrà una plaça
garantida en aquesta modalitat, i les altres cinc [5] places s’adjudicaran segons la puntuació
obtinguda en la seva valoració, independentment de la modalitat.
A) Modalitat Estàndard: permet incorporar-se per un període màxim de tres [3] anys a un
grup de recerca vinculat als estudis o als centres de recerca de la UOC. Els estudis i centres
de recerca de la UOC es relacionen a l’Annex I de la present convocatòria.
B) Modalitat Interdisciplinària: permet incorporar-se per a un període màxim de tres [3] anys
a un o més grups de recerca vinculats als estudis o als centres de recerca de la UOC. A
l'efecte d'aquesta convocatòria es considera que una recerca és interdisciplinària quan
s'integren coneixements i mètodes de diferents disciplines mitjançant una síntesi (combinació)
real d'enfocaments. No és interdisciplinària, sinó multidisciplinària, una recerca en què
investigadors de disciplines diferents treballen conjuntament aprofitant els seus coneixements
disciplinaris, però sense combinar-ne mètodes i enfocaments.
En tot cas, una mateixa candidatura no es pot presentar alhora a les dues [2] modalitats
descrites a la present convocatòria, sinó que en la sol·licitud ha d'indicar expressament a quina
de les dues modalitats opta. Aquelles candidatures que optin a les dues modalitats de forma
simultània quedaran automàticament excloses de la present convocatòria.
Aquesta convocatòria d'estades postdoctorals i les renovacions anuals dels ajuts, estan
condicionades a l’existència de disponibilitat pressupostària suficient durant els tres [3] anys.
Els diferents punts d'aquesta convocatòria són aplicables indistintament a les dues modalitats
detallades anteriorment, tret que s'indiqui expressament el contrari o que així resulti del
context.
2. Estructura del programa
El programa d'estades de recerca postdoctorals s'articula a partir de la Llei 14/2011, d'1 de
juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
Les persones beneficiàries del programa gaudiran d’un contracte de treball d'accés al sistema
espanyol de ciència, tecnologia i innovació, regulat a l'article 22 de l’esmentada Llei 14/2011,
amb una durada inicial d'un [1] any. La duració màxima del contracte, incloent-hi les
pròrrogues, serà de tres [3] anys. La pròrroga és condicionada a la presentació, un [1] mes
abans d'acabar el primer any, de la sol·licitud de pròrroga acompanyada d'un informe amb el
treball de recerca fet, els resultats obtinguts i el pla de treball per a l'any següent. Aquesta
sol·licitud ha de contenir el vistiplau de l'investigador o investigadora responsable del grup de
recerca al qual s'ha incorporat el candidat o candidata.
La pròrroga del contracte exigeix l'informe favorable de la Comissió de Recerca i Innovació de
la UOC, la qual ha d'avaluar l'assoliment dels objectius de recerca compromesos per la
persona beneficiària de l'ajut i ho ha de fer en el període de temps previst.
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L'obtenció de l'estada i el desenvolupament del contracte no determinen cap compromís per
part de la Universitat d’incorporar posteriorment la persona beneficiària de l’ajut com a
membre del personal docent i investigador (PDI) de la UOC.
3. Caràcter i condicions dels ajuts
La condició de personal investigador amb contracte postdoctoral de la UOC és de dedicació
exclusiva i, per tant, incompatible amb altres vinculacions contractuals o estatutàries que
puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. No obstant això, la Comissió de Recerca
i Innovació pot valorar les sol·licituds de la persona beneficiària de l’ajut objecte d’aquesta
convocatòria per a realitzar activitats docents (impartició de cursos, conferències, ponències,
etc.) o activitats d'R+I col·laborativa o contractada, que estiguin relacionades directament amb
l'activitat de recerca que duu a terme aquesta persona. Aquestes activitats no poden superar
vuitanta [80] hores anuals.
En cas que les col·laboracions docents i les activitats d'R+I col·laborativa i contractada
comportin contraprestacions econòmiques, aquestes contraprestacions no poden superar, en
total, el trenta per cent [30%] del salari brut anual del contracte.
Si l'activitat docent es duu a terme a la UOC, la persona que la desenvolupa no pot rebre una
contraprestació econòmica addicional a la remuneració prevista en el contracte postdoctoral
que és objecte de l’ajut.
La persona que es presenti a la modalitat estàndard s'ha d'adscriure a un grup de recerca dels
estudis o dels centres de recerca relacionats en l'Annex I, i hi ha d'identificar un mentor, el
qual es compromet a donar suport al projecte presentat i ha aportar els recursos necessaris
per a desenvolupar-lo. Així mateix, aquest mentor ha d'identificar en el marc de quin projecte
es desenvoluparà l'estada. D'altra banda, les candidatures que es presentin a la modalitat
interdisciplinària han d’indicar dos mentors, vinculats a camps o àrees de coneixement
diferents (vegeu l'apartat quatre [4] de la present convocatòria). En qualsevol cas, un mentor
únicament podrà tutoritzar a una persona investigadora postdoctoral mentre sigui vigent la
mentoria, això vol dir que no es podrà tutoritzar a dues persones investigadores postdoctorals
alhora.
El personal investigador postdoctoral desenvoluparà l'activitat de recerca a l'edifici de la UOC
destinat a l'activitat d'R+I, o juntament amb la persona responsable directa del grup o els
estudis i amb el règim de teletreball que es pacti d’acord amb la normativa i la nova manera
de treballar de la UOC.
La jornada i l'horari de treball són a temps complet, 38,5 hores a la setmana, d'acord amb la
Normativa reguladora del procediment que regula la contractació de personal investigador
postdoctoral per part de la UOC.
La vigència del contracte postdoctoral comença el dia 1 de juny de 2022. Totes les persones
beneficiàries s’han d’incorporar al centre de recerca corresponent entre l'1 de juny de 2022 i
l'1 de setembre de 2022. En cas que sigui necessari obtenir el permís de residència i treball,
es poden incorporar al centre de recerca fins, com a màxim, el 15 de desembre de 2022.
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La UOC es reserva el dret d'assignar a candidatures suplents la plaça de la persona
seleccionada que no es pugui incorporar en els terminis establerts en el paràgraf anterior.
Les persones beneficiàries de l’ajut que ja disposin de permís de residència i treball en el
moment de la concessió de l'estada postdoctoral han de lliurar abans del 15 de maig de 2022
a l'Àrea de Persones, mitjançant un missatge electrònic a l'adreça persones@uoc.edu i
especificant en l'assumpte «Documentació estada postdoctoral», la documentació següent:
certificat d'empadronament a l'Estat espanyol, DNI/NIE, número de la Seguretat Social i
número de compte bancari espanyol.
En el cas de persones que no disposin de permís de residència i de treball, han de lliurar la
mateixa documentació descrita en el paràgraf anterior tan bon punt la tinguin.
La persona beneficiària autoritza expressament la UOC a fer l'ús que consideri convenient de
les memòries i els informes presentats per a sol·licitar l'ajut o per a justificar la tasca duta a
terme -excloent d'aquest ús la publicació-, a fi de poder fer les gestions oportunes amb les
persones o les entitats que poden finançar totalment o parcialment l'import de l'ajut concedit.
4. Requisits de les sol·licituds
Poden ser beneficiàries d'aquest programa les persones que han obtingut el títol de doctor
després de l'1 de gener de 2015 i abans de la data d'acabament del període de presentació
de sol·licituds, o bé després de l'1 de gener de 2013 si, abans del termini d'acceptació de l'ajut,
es justifica que, després d’aquesta data la persona candidata ha estat de baixa maternal, ha
tingut a càrrec infants menors de sis anys o ha tingut cura de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, o de persones més grans de 65 anys que depenien de la persona
candidata i que necessitaven una dedicació especial.
Les persones doctorades per la UOC també en poden ser beneficiàries si compleixen els
requisits descrits en el paràgraf anterior i acrediten que han fet una estada postdoctoral en
altres universitats o centres de recerca per un període mínim de dos [2] anys.
En cap cas en poden ser beneficiàries persones que hagin estat contractades de forma laboral
o mercantil per la UOC en els dos anys immediatament anteriors a la data de publicació
d'aquesta convocatòria.
D'altra banda, les candidatures per a la plaça postdoctoral de modalitat Interdisciplinària han
de demostrar en la memòria del projecte la interdisciplinarietat de la proposta tenint en compte
la definició descrita en l'apartat primer d'aquesta convocatòria. També han de presentar dues
cartes de suport de dos [2] mentors de la UOC de disciplines diferents (vegeu l'Annex II per a
consultar els àmbits).
Per a poder obtenir l’ajut en la modalitat interdisciplinària, les candidatures han d’assolir un
mínim de dos [2] punts sumant els criteris següents (sempre que el primer criteri sigui valorat
amb almenys un punt):
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● Adscripció del treball/proposta (0-2 punts, mínim 1 punt):
Àrea o àrees i camps als quals s'adscriu el treball o proposta presentat (segons la llista
proporcionada, que correspon als àmbits i les àrees de les acreditacions d’AQU i que
es pot consultar en l'Annex II de les presents bases).
S'obté un [1] punt si el treball o proposta és adscrit a dos [2] camps diferents dins de
la mateixa àrea; dos [2] punts en cas de dos [2] camps de dues [2] àrees diferents, i
cap punt altrament.
Si una recerca es pot classificar en més de dos [2] camps o àrees, es limita la puntuació
al màxim que es pot obtenir considerant dos [2] camps o dos [2] àrees.
● Adscripció dels grups de recerca als quals pertanyen els mentors (0-2 punts):
S'obté un [1] punt si els mentors involucrats pertanyen a dos [2] grups de recerca
diferents. A més, s'obté mig punt addicional si els dos [2] grups són de camps diferents
i mig punt més si els dos [2] grups són d'àrees diferents.
Les candidatures que s'han presentat a la modalitat interdisciplinària d'estades
postdoctorals i no han obtingut el mínim de dos [2] punts que acredita la
interdisciplinarietat quedaran automàticament descartades de la present convocatòria.

5. Documentació que cal presentar
El període de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida és del dia 22 de
desembre de 2021 al dia 17 de febrer de 2022.
Les persones sol·licitants han d'emplenar la sol·licitud de l'ajut i, un cop signada, l'han d'enviar
en format digital a l'adreça electrònica internal_grants_ri@uoc.edu indicant en l'assumpte del
correu «SOL_POSTDOC_2022 - NomCandidat». Cal adjuntar a la sol·licitud els següents
documents en format electrònic:
● DNI o passaport.
● Currículum.
● Descripció de l'experiència de recerca internacional en els últims 4 anys. Cal fer servir
la plantilla de formulari adjunta a aquestes bases.
● Descripció de les contribucions més significatives a la ciència (màxim de cinc [5]) i dels
principals assoliments científics (màxim de quatre [4]). Cal servir la plantilla de formulari
adjunta a aquestes bases.
● Còpia del títol oficial de doctor o doctora.
● Memòria breu del projecte que es vol desenvolupar.
● Justificació del mentor/a de la UOC sobre l'encaix de la candidatura i el projecte en el
grup de recerca corresponent.
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● Carta d'acceptació d'un grup de recerca dels estudis o centres de recerca relacionats
en l'Annex I, en què s'identifiqui la persona investigadora responsable de l'estada,
pertanyent al PDI de la Universitat. En les sol·licituds a la plaça postdoctoral de
caràcter interdisciplinari s'ha d'adjuntar dues cartes d'acceptació, una per cada mentor,
cadascun dels quals ha de ser de disciplines diferents, per així acreditar la
interdisciplinarietat de la proposta que es vol desenvolupar (consulteu l'apartat 4
d'aquesta convocatòria).
● Carta de referència.
● Si la persona candidata ha estat prèviament contractada d'acord amb la legislació
espanyola, certificat de la vida laboral emès pel Ministeri de Treball i Economia Social.
La sol·licitud es considera completada un cop es rep el missatge de justificant de recepció de
la sol·licitud.
6. Selecció
La Comissió de Recerca i Innovació avaluarà les candidatures d’acord amb els criteris que es
detallen a la present clàusula i, al que s’estableix detalladament a la rúbrica que s’acompanya
a aquestes bases com a Annex IV, de les presents bases i que forma part integrant de les
mateixes.
Els criteris descrits de manera expressa a les presents bases seran els únics elements objecte
d’avaluació de les candidatures presentades. Cap requisit, i/o circumstància que no hagi estat
expressament previst no serà objecte d'avaluació ni podrà presentar-se com a motiu
d’al·legació.
Cap altra circumstància personal o particular de les persones candidates es podrà tenir en
compte per a l’avaluació, ni tampoc permetrà fundar cap al·legació contra l’adjudicació
provisional, i/o les avaluacions i les decisions que prengui la Comissió.
Les candidatures que no s’hagin presentat en els terminis i seguint els requisits establerts a
les presents bases quedaran automàticament exclosos. En cap cas s’acceptaran les
candidatures incomplertes ni l’aportació de documentació i/o informació addicional un cop
finalitzat el període per a presentar sol·licituds establert en aquesta convocatòria.
Únicament podran ser objecte de valoració les sol·licituds presentades en temps i en forma.
No es podran admetre ni valorar sol·licituds incompletes, ni es podrà acceptar l’aportació de
cap element addicional ni de canvis un cop finalitzat el període de sol·licitud.
Els criteris per a avaluar les candidatures són els següents:
1.- Modalitat estàndard:
A) Un màxim de cinquanta-cinc punts (55 punts), en funció de l’exposició a recerca
internacional de la persona sol·licitant, la seva contribució a la ciència i els seus assoliments
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científics. Aquest màxim de cinquanta-cinc punts [55] punts es distribueix de la manera
següent:
●

Fins a un màxim de deu [10] punts per l’exposició a recerca internacional a nivell
postdoctoral (estades o contractes en un país diferent d’on s’han cursat els estudis
de doctorat) en els darrers 4 anys. S’atorgarà un [1] punt per cada mes d’exposició
internacional en un centre de recerca de fins a un màxim de 10 punts, sempre que al
CV es justifiquin degudament els objectius, tasques desenvolupades, coherència de
cada centre en relació amb el projecte desenvolupat i resultats de l'estada per a la
trajectòria investigadora del candidat. Per tant, si s’han realitzat deu [10] mesos
d’exposició internacional, es pot arribar a obtenir la puntuació màxima. Es poden
sumar els mesos d’estades o de durada de contractes per obtenir la puntuació
màxima. A tal efecte, cal indicar la relació dels mesos d’exposició internacional, de
les estades o la durada dels contractes, en un espai únic al CV, fent menció en cada
cas als objectius, les tasques desenvolupades, la seva coherència amb el projecte
desenvolupat i els resultats.

●

Fins a un màxim de quinze [15] punts per la contribució a la ciència. Aquesta
secció pretén oferir a les persones candidates un lloc on puguin descriure
qualitativament les seves contribucions més significatives a la ciència. La persona
candidata haurà de llistar les publicacions o conjunt de publicacions i explicar
breument la seva aportació científica. Les cites de l'article o altres mètriques es poden
indicar, però no són imprescindibles. A l’Annex III es pot trobar un exemple de
l'organització i enfocament d’aquest apartat.
Es consideraran publicacions del candidat o la candidata aquelles en què consta com
a primer o segon autor/a, corresponding author o últim autor/a.
Aquest apartat s’avaluarà de conformitat amb els criteris fixats a la rúbrica (vegeu
l’Annex IV).

●

Fins a un màxim de trenta [30] punts pels quatre [4] assoliments científics que la
persona candidata presenti. Serà imprescindible explicar els assoliments de manera
breu, qualitativa, i destacant la importància en la seva carrera i en el seu impacte
científic i/o social i en obert (si aquest criteri resulta aplicable), a més de l’encaix
amb el projecte que es presenta a la UOC. Els assoliments poden incloure, entre
d'altres, preprints, publicacions, formació impartida, contribució a consorcis,
divulgació científica, patents, bases de dades clau, programari, tasques
d'estandardització, white papers, treball a la indústria o altres sectors, etc. No s'ha
d’indicar el factor d'impacte de la revista en cas de llistar articles o publicacions. Es
poden incloure publicacions que la persona candidata ha ja fet constar a l’apartat
anterior (contribució a la ciència). Les cites de l'article o altres mètriques es poden
esmentar, però no són imprescindibles.
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Entenem l'impacte social de la recerca des d'una perspectiva àmplia que inclou
qualsevol contribució de la recerca a la societat, com ara relacions amb el sector
econòmic i industrial, transferència i co-creació de coneixement amb organitzacions
de la societat civil i altres actors de la societat o col·laboració amb el sector públic i
altres actors interessats. Es valora qualsevol retorn positiu de diferents actors
interessats sobre la recerca realitzada, la seva influència en polítiques públiques, la
participació de pacients o altres col·lectius afectats per la recerca en els processos
de creació de coneixement, així com la difusió i divulgació dels resultats de la recerca.
Aquests assoliments científics s’avaluaran de conformitat amb els criteris fixats a la
rúbrica (vegeu l’Annex IV).

B) Fins a un màxim de trenta-cinc punts (35 punts), segons la valoració de la memòria del
projecte i el seu encaix al grup de recerca i a la UOC, distribuïts de la manera següent:
●

Fins a un màxim de trenta [30] punts en funció de la qualitat cientificotècnica de la
proposta i la seva correspondència amb les línies estratègiques de recerca de la
universitat, que són les referides a la interacció entre la tecnologia i les ciències
humanes i socials en general, i les centrades en la societat xarxa, l’elearning i
l’ehealth. Les propostes s’hauran d'adreçar a un dels grups de recerca de la
Universitat. Per avaluar la qualitat cientificotècnica de la proposta es tindran en
compte els criteris i barems establerts a la rúbrica (vegeu l’Annex IV).

●

Fins a un màxim de cinc [5] punts en funció de l’encaix de la persona candidata i el
seu projecte en el grup de recerca, i la complementarietat o potencial científic que
pugui haver-hi entre el candidat postdoctoral, el grup de recerca i la universitat.

C) Fins a 10 punts (10 punts) correspondrà als mèrits del mentor del grup de recerca
receptor. Per a valorar aquests mèrits es tindrà en compte exclusivament la informació que
consti en GIR del mentor a la data de finalització del període de presentació de
candidatures. No es considerarà cap mèrit que no estigui correctament inclòs al GIR en
aquesta data. Els 10 punts es distribuiran d’acord amb els criteris següents:

●

Cinc [5] punts, si el mentor ha dirigit, almenys, una [1] tesi doctoral defensada en
els últims sis [6] anys.

●

Cinc [5] punts per la captació de recursos en convocatòries competitives de
finançament. Només es tindran en compte aquells projectes UOC o co-liderats on el
mentor actuï/hagi actuat com a investigador principal, del projecte competitiu en els

Universitat Oberta de Catalunya

Pàg. 8

últims sis [6] anys. S’atorgaran cinc [5] punts. si el mentor ha tingut un projecte
competitiu com IP en els darrers 6 anys.

2.- Modalitat interdisciplinària
En el cas de la modalitat d’estades postdoctorals de caire interdisciplinari, la puntuació final
es calcularà de la següent manera:
●

70%, d’acord amb els criteris esmentats en el present apartat d’aquesta convocatòria.
Aquesta puntuació és la que es tindrà en compte a l’hora de discernir el llindar mínim
dels 80 punts establert en l’apartat 4 d’aquesta convocatòria.

●

30%, d’acord amb els criteris d’avaluació de la interdisciplinarietat de la proposta
establerts en el punt 4 de la present convocatòria.

La Comissió de Recerca i Innovació elaborarà una única llista, ordenada segons les
puntuacions obtingudes, en la que constaran tant les candidatures presentades a la modalitat
estàndard com les presentades a la modalitat interdisciplinària,. Això no obstant, una de les
sis places de la convocatòria quedarà reservada a la millor candidatura de la modalitat
interdisciplinària sempre que l’avaluació d’aquesta sigui superior als 80 punts.
7. Adjudicació provisional i període d'al·legacions
1.

Valorades i ordenades per ordre decreixent les candidatures per part de la Comissió de
Recerca i Innovació, la Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, o la
persona que la substitueixi, formularà la proposta d’adjudicació provisional. La proposta
inclourà la llista de les sis [6] persones que resultin adjudicatàries dels ajuts, així com la
llista de les persones candidates amb la que s’aniran substituint, per rigorós ordre de
puntuació, els adjudicataris que, per qualsevol causa, no acceptin o renunciïn a l’ajut
adjudicat.

2.

La resolució provisional inclourà la puntuació total obtinguda per les persones candidates
que resultin adjudicatàries i per aquelles que es troben dins de la llista de candidats
suplents prevista a l’apartat anterior, amb el desglossament de la puntuació total
obtinguda per cadascun dels criteris de valoració que preveuen les presents bases.

3.

La resolució provisional es farà pública a l’eTauler de la Seu Electrònica de la UOC i a la
pàgina web de recerca de la UOC a partir de l’1 d’abril de 2022.
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4. Els candidats que resultin adjudicataris, així com les persones interessades, tindran un
termini de cinc [5] dies hàbils, per renunciar a l’ajut atorgat, o bé per presentar les
al·legacions que considerin oportunes a través de la bústia de correu electrònic
internal_grants_ri@uoc.edu .
8. Adjudicació definitiva
1.

Prèviament a la publicació de la resolució definitiva, la UOC es reserva el dret a entrevistar
les persones que hagin estat provisionalment adjudicatàries de l'ajut, als efectes de
comprovar l'efectiu compliment dels requisits i condicions que estableix la present
convocatòria.

2.

La Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, o la persona que la
substitueixi, formularà l’adjudicació definitiva, en la qual s'inclouran les persones
candidates que finalment resultin adjudicatàries, una vegada que la Comissió de Recerca
i Innovació de la UOC hagi resolt les al·legacions que, si escau, s'hagin presentat contra
l'adjudicació provisional.

3.

L'adjudicació definitiva de les beques es farà pública a l’eTauler de la Seu Electrònica de
la UOC i a la pàgina web de recerca de la UOC a partir del dia 25 d’abril de 2022.

4.

Les persones candidates que finalment resultin adjudicatàries tindran un termini de deu
[10] dies hàbils, a partir de la publicació de l’adjudicació definitiva, per a l’acceptació formal
de l'ajut mitjançant la presentació del document normalitzat, que s’adjunta com Annex V,
i la presentació de la documentació corresponent prevista a la cláusula dotze [12], de les
presents bases.

5.

En cas de no formalitzar l’acceptació de l’ajut en el termini referit a l’apartat anterior, es
considerarà que la persona candidata renuncia a l’ajut atorgat.

9. Dotació i forma de pagament
La concessió de l'ajut implica la formalització d'un contracte laboral postdoctoral d'un any, per
un import de fins a trenta mil [30.000] euros bruts anuals, sobre els quals es practiquen les
retencions establertes per la legislació vigent. L'import s'abona en dotze pagaments mensuals
mitjançant transferència al compte bancari indicat per la persona beneficiària.
La persona beneficiària gaudeix dels drets de caràcter laboral i dels relatius a la Seguretat
Social que deriven del contracte que formalitza amb la FUOC.
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10. Formalització del contracte
Per a formalitzar el contracte, la persona beneficiària ha de presentar a l'Àrea de Persones de
la UOC, amb una antelació mínima de set dies laborables respecte de la data prevista
d'incorporació, els documents següents:
● Una còpia del DNI/NIE.
● Una fotocòpia del títol oficial de doctor o doctora.
● Una fotocòpia del número de la Seguretat Social (en cas de no disposar d'aquest número,
s'ha de demanar a qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat
Social).
● Les dades bancàries.
● En el cas de persones estrangeres no comunitàries, el permís de treball que permeti que
siguin contractades laboralment. Les persones que no disposin d'aquest document es
poden posar en contacte amb l’Àrea de Persones per mitjà de l'adreça
tgarcia_parra@uoc.edu o ngarciapal@uoc.edu per tal de rebre informació i suport sobre
el procediment i la documentació necessària.
11. Drets del personal investigador contractat
El personal investigador contractat té els drets següents:
● Obtenir de la UOC el suport necessari per a desenvolupar l'activitat de recerca.
● Utilitzar els serveis de la UOC i participar en el conjunt de les activitats que organitza
d'acord amb la normativa interna.
● Participar en les convocatòries d'ajuts internes de la UOC.
● Percebre l'ajut econòmic descrit en l'apartat «Dotació i forma de pagament» d'aquesta
convocatòria.
● Recuperar, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, la vigència del
contracte en els casos d'interrupcions causades per força major.
● Dur a terme activitats de col·laboració docent, activitats d'R+I col·laborativa o activitats
d'R+I contractada amb l'autorització prèvia de la Comissió de Recerca i Innovació i d'acord
amb els requisits que consten en aquesta convocatòria.
● Fer estades de recerca en altres centres. En cada cas, la Comissió de Recerca i Innovació
ha de decidir la conveniència de les estades i si impliquen la suspensió temporal del
contracte o no —amb la interrupció corresponent de la percepció econòmica.
● Gaudir, en el supòsit de suspensions per maternitat, adopció o acolliment (preadoptiu o
permanent, de menors de sis [6] anys), dels beneficis establerts legalment per a aquests
casos. Tant en el període d'interrupció com en el de recuperació es manté el 100% de la
percepció d'ajut que correspongui. El període de recuperació de la interrupció concedida
no es pot prolongar més de setze [16] setmanes comptades des de l'acabament del
contracte.
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12. Deures del personal investigador contractat
El personal investigador té els deures següents:
● Sol·licitar, si escau, d'acord amb la seva nacionalitat, els permisos corresponents per
poder ser contractat laboralment en els terminis establerts per la legislació vigent i en
calendari que s'indica en l'apartat 3 d'aquesta convocatòria.
● Dur a terme les activitats de recerca d'acord amb els criteris que estableixen la Comissió
de Recerca i Innovació i la persona investigadora o coordinadora del grup de recerca de
la UOC al qual està adscrit.
● Desenvolupar l'activitat habitual de recerca a la seu de recerca de la UOC, sense perjudici
de les estades temporals que, en el desenvolupament d'aquesta activitat, es duen a terme
en altres institucions d'ensenyament superior o centres d'investigació, i els desplaçaments
que s'efectuen per al treball de camp i la difusió del treball de recerca.
● Fer constar en la producció escrita derivada del treball dut a terme l'afiliació a la Universitat
i l'expressió «Amb el suport d'una estada postdoctoral UOC».
● Assistir, i participar-hi, als seminaris de recerca, tallers i altres activitats organitzades per
la UOC destinades al personal investigador, i també a les iniciatives organitzades o
facilitades per la UOC per a millorar la seva formació o per a promoure la seva integració
en la comunitat universitària i al país d'acolliment.
● Integrar-se en la comunitat científica de la comunitat universitària de la UOC en general,
i participar-hi amb esperit de col·laboració científica.
● Comunicar a la UOC la concessió de qualsevol altra beca o ajut similar que obtingui i
qualsevol interrupció ocasionada per força major.
● Acceptar els ajuts que pugui aconseguir la UOC d'altres persones o entitats per a
substituir totalment o parcialment l'ajut concedit, sempre que aquesta substitució no
signifiqui un perjudici econòmic per a la persona beneficiària.
● Sol·licitar a la Comissió de Recerca i Innovació el vistiplau per a fer estades de recerca
en altres centres.
● Incorporar les dades de l'activitat científica al GIR i, en la mesura que les restriccions de
la propietat intel·lectual ho permetin, introduir aquesta activitat a l'O2.
● Disposar de l'ORCID (open researcher and contributor ID).
● Comunicar les suspensions per maternitat, adopció o acolliment de menors de sis [6]
anys.
● Assumir les obligacions que li corresponen pel fet d'estar inclòs en el règim general de la
Seguretat Social.
● Atenir-se al règim intern de la UOC, especialment a les condicions de treball i les normes
de prevenció de riscos laborals.
● Adoptar actituds i comportaments concordes amb els valors propis d'una cultura de pau i
de valors democràtics.
● Tenir cura de les implicacions ètiques de l'activitat de recerca que es duu a terme.
● Complir amb totes les normatives, protocols i normatives internes que li siguin d’aplicació.
● Complir les condicions i les obligacions establertes en aquesta convocatòria.
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13. Causes revocació de l’ajut
L’ajut objecte de la present convocatòria serà objecte de revocació quan concorrin alguna de
les següents circumstàncies:
a) Obtenció de l’ajut falsejant les condicions requerides i/o els requisits per poder concórrer
a la present convocatòria, o bé, ocultació d’aquelles condicions que haguessin descartat
la seva candidatura.
b) Existència d’incompatibilitats o pèrdua d’algun dels requisits necessaris per gaudir de
l’ajut.
c) Incompliment, total o parcial, o execució defectuosa, de l’activitat de recerca que li hagi
estat encomanada per la persona investigadora o coordinadora del grup de recerca de
la UOC al qual està adscrit.
d) Concurrència d’altres circumstàncies que afectin el desenvolupament adequat de les
tasques encomandes
La revocació de l’ajut per alguna de les causes anteriors, llevat de la incompatibilitat
sobrevinguda, comportarà el reintegrament i/o devolució de l’ajut percebut. El reintegrament
i/o devolució de l’ajut serà parcial i proporcional al moment en que es produeixi la causa de
revocació, llevat que concorri la causa prevista a la lletra a), que comportarà el reintegrament
total.
14. Procediment de revocació
La persona investigadora o coordinadora del grup de recerca de la UOC on estigui adscrit la
persona beneficiària de l’ajut, haurà d’emetre un informe justificatiu de les causes que motiven
la revocació i elevar-lo a Vicerectora de Planificació Estratègica i de Recerca.
La Vicerectora de Planificació i Estratègica i de Recerca nomenarà d’entre els membre de la
Comissió de Recerca i Innovació una persona que ostentarà la condició d’instructor i, si escau,
un secretari o una secretària, encarregats del procediment de revocació. L’instructor o la
instructora traslladarà l’informe a la persona beneficiària, per tal que en el termini de deu [10]
dies pugui formular-hi al·legacions.
Un cop vistes les al·legacions, la Vicerectora de Planificació i Estratègica i de Recerca resoldrà
en un termini no superior a trenta [30] dies, confirmant o revocant l’ajut.
15. Protecció de dades
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Aquesta convocatòria d'estades de recerca postdoctorals vinculades als centres de recerca i
als diferents estudis de la UOC es regeix per la regulació en matèria de protecció de dades
de caràcter personal que s’indica a continuació.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals i de l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant
«RGPD»), s'informa els candidats dels aspectes següents.
Responsable del tractament
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona
En el cas de tenir qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, pot contactar
amb la delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic: dpd@uoc.edu
Finalitat del tractament
●
●
●

Organitzar, gestionar i resoldre la present convocatòria d'estades de recerca
postdoctorals vinculades als centres de recerca i als diferents estudis de la UOC, en
endavant “l’Activitat”.
Publicar el nom i els cognoms de les persones beneficiàries dels ajuts a l’eTauler de la
seu electrònica de la UOC i a la web de recerca de la UOC.
Realitzar una avaluació i un seguiment de l'Activitat per mitjà d'estadístiques i enquestes
de satisfacció relacionades amb aquesta activitat.

Legitimació:
●
●

La gestió dels ajuts, i la publicació de les persones beneficiàries de l'Activitat es basen
en l'execució d’un contracte (les bases de la convocatòria de l'activitat).
Interès legítim en l'avaluació i el seguiment de l'activitat per mitjà d'estadístiques i
enquestes de satisfacció relacionades amb aquesta activitat

Termini de conservació
Les dades personals es conservaran durant el temps que duri la realització de la present
convocatòria i sigui ferma la adjudicació de les beques als beneficiaris seleccionats. Finalitzat
el període indicat, la UOC conservarà les dades personals bloquejades durant el període
necessari per donar compliment a les obligacions legals que poguessin generar
responsabilitats legals relatives a les finalitats indicades. Quan expirin aquestes
responsabilitats, les dades personals seran suprimides de forma definitiva.
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Destinataris
Les seves dades personals, podran ser comunicades per a complir les obligacions legals que
en cada cas correspongui.
Així mateix, la UOC compta amb diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de
diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals.
Drets de les persones interessades
Disposen dels següents drets en matèria de protecció de dades:

DRET

En què consisteix?

Dret d'accés

Consultar quines dades personals es tenen.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que es tenen quan no siguin exactes.

Dret d'oposició

Sol·licitar que no es tractin les dades personals per a algunes finalitats
concretes, així a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades.

Dret de supressió

Sol·licitar que s'eliminin les dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que se'ls lliuri en un format informàtic la informació que es té.

Dret a presentar una
reclamació
davant
l'autoritat competent

Sense perjudici de l'exercici dels seus drets davant el responsable de
tractament, presentar una reclamació davant l’autoritat competent per
defensar els seus drets, a través de la pàgina web
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

Podran retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com exercitar el dret d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació enviant una comunicació a la UOC per
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correu electrònic a l'adreça fuoc_pd@uoc.edu, amb la referència «Protecció de dades». La
sol·licitud haurà de contenir còpia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així
com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els
requisits especificats, la UOC podrà requerir que la esmenin. L'exercici d'aquests drets és
gratuït, si bé podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o
repetitives.

16. Atenció a consultes
La UOC posa a disposició de les persones participants una bústia de correu electrònic
d'atenció a consultes envers les condicions de participació, els terminis, i en general de tots
els aspectes regulats en aquestes bases: internal_grants_ri@uoc.edu.

17. Jurisdicció
Aquestes bases es regeixen per les lleis de l'Estat espanyol.
Qualsevol controvèrsia o litigi derivats d'aquestes bases i dels ajuts atorgats serà sotmesa als
tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona. Les persones participants a la present convocatòria,
renuncien a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

Barcelona, 29 de desembre de 2021

Marta Aymerich Martínez
Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca
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Annex I. Estudis i centres de recerca de la UOC

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estudis d'Arts i Humanitats
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Estudis de Ciències de la Salut
Estudis de Dret i Ciència Política
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Estudis d'Economia i Empresa
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
eLearn Center
eHealth Center
Internet Interdisciplinary Institute

Els grups de recerca dels diferents estudis i centres de recerca de la UOC es poden veure a l’enllaç
següent: http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/mapa-coneixement
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Annex II. Àrees i camps de l'AQU
Àrea
Humanitats

Ciències socials

Ciències
Ciències de la vida
Ciències mèdiques i de
la salut

Enginyeria i arquitectura
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Camp
Filologia
Història i art
Filosofia
Ciències polítiques i sociologia
Dret
Comunicació i documentació
Economia i empresa
Educació
Psicologia
Geografia
Física
Geologia
Matemàtiques
Química
Biologia cel·lular i molecular
Organismes i sistemes
Biomedicina
Medicina
Veterinària
Arquitectura
Tecnologies de la informació i la comunicació
Tecnologies de la indústria
Enginyeria agrària
Enginyeria civil
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Annex III.- . Exemple de format contribució a la ciència

The goal of my contribution to science and, therefore, of the selected publications, is to provide reliable
and applicable information to health decision-making (at macro, meso and micro level) with the best
available scientific evidence. That is, trying to shorten the gap between research and its application to
the health system through translational research.
The following papers belong to the health technology assessment (HTA) field that include comparative
effectiveness and cost-effectiveness of health interventions. I authored several HTA reports and
published some papers in scientific journals. All of them aim at contributing to the knowledge base that
should support the decision-making of policy-makers, clinicians and patients.
●
●
●

Serra-Prat M, Gallo P, Jovell AJ, Aymerich M, Estrada MD. Trade-offs in prenatal detection of
Down syndrome. Am J Public Health 1998;88:551-7.
Serra-Prat M, Jovell AJ, Aymerich M. [Efficacy and safety of thrombolytic therapy in pulmonary
embolism: meta-analysis of randomized controlled trials].Med Clin (Barc) 1999;112(14):685-9.
Garcia-Altés A, Jovell AJ, Serra-Prat M, Aymerich M. Management of Helicobacter pylori in
duodenal ulcer: a cost-effectiveness analysis. Aliment Pharmacol Ther 2000;14:1631-1638.

The next set of publications are related to the health related quality of life research field, specifically of
vulnerable populations (people with neurodegenerative diseases, psychiatric pathology, children, etc.)
with the aim of providing clinicians and patients with instruments and other information to assess the
effectiveness of a given health intervention.
●
●
●

Aymerich M, Berra S, Guillamón I, Herdman M, Alonso J, Ravens-Sieberer U, Rajmil L.
[Development of the Spanish version of the KIDSCREEN, a health-related quality of life
instrument for children and adolescents]. Gac Sanit 2005;19:93-102.
Aymerich M, Guillamón I, Perkal H, Nos C, Porcel J, Berra S, Rajmil L, Montalbán X. [Adaptation
into Spanish of the specific questionnaire MSQOL-54 for patients with multiple sclerosis].
Neurología 2006;21(4):181-7.
Aymerich M, Guillamón I, Jovell AJ. Health-Related Quality of Life Assessment in People with
Multiple Sclerosis and their Family Caregivers. A Multicenter Study in Catalonia (Southern
Europe). Patient Prefer Adherence 2009;3:311-321.

The following papers are concerned with ex-ante and ex-post evaluation of biomedical research, the
aim of which is to generate knowledge to help decision-making about research to determine both the
quality and the impact of its results on health care.
●
●

Berra S, Sánchez E, Pons JMV, Tebé C, Alonso J, Aymerich M. Setting priorities in clinical and
health services research: properties of an adapted and updated method. Int J Technol Assess
Health Care 2010;26:217-224.
Aymerich M, Carrion C, Gallo P, García M, López-Bermejo, A, Quesada M, Ramos R. Measuring
the payback of research activities: a feasible ex-post evaluation methodology in epidemiology and
public health. Social Science & Medicine 2012;75:505-510.

Recent papers are focused on translational research and digital health, always providing best scientific
evidence for health decision-making.
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●
●

Gené-Badia J, Gallo P, Caïs J, Sánchez E, Carrion C, Arroyo L, Aymerich M. The use of clinical
practice guidelines in primary care: professional mindlines and control mechanisms. Gac Sanit
2016;30(5):345-351.
Zamora A, Carrion C, Aymerich M, Castells X, Blanco L, Martin-Urda A, Paluzie G, Capella D,
Elosua R. Evaluation of a Clinical Decision Support System for Dyslipidemia Treatment (HTEDLPR) by QoE Questionnaire. Int J Cardiovasc Pract 2017;1:10-16.
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Annex IV. Rúbrica d’avaluació

Avaluació estades de recerca postdoctorals
2022
Exposició a recerca internacional 10 punts
Criteri

Sub-criteri

S’atorgarà un [1] punt per cada mes d’exposició
internacional en un centre de recerca de fins a
Exposició a recerca internacional a nivell
un màxim de 10 punts, sempre que al CV es
postdoctoral (estades o contractes en un
justifiquin degudament els objectius, tasques
país diferent d’on s’han cursat els estudis de desenvolupades, coherència de cada centre en
doctorat) en els darrers 4 anys
relació amb el projecte desenvolupat i resultats
de l'estada per a la trajectòria investigadora del
candidat

Puntuació

10 punts

0

10

Puntuació de 0 a 10

No s'acredita exposició a recerca
internacional

S'acrediten 10 o més mesos
d'exposició a recerca internacional

0

Total

0

15
Les aportacions són excel·lents i
justifiquen una carrera consolidada
que aporta valor afegit a la seva
proposta científica donat que la
complementen o suposen valor un
afegit.
Total

Puntuació de 0 a 15

Contribució a la ciència 15 punts
Sub-criteri

Criteri

La persona candidata haurà de llistar les
Aquesta secció pretén oferir a les persones
publicacions o conjunt de publicacions i
candidates un lloc on puguin descriure
explicar breument la seva aportació científica.
qualitativament les seves contribucions més
Les cites de l'article o altres mètriques es poden
significatives a la ciència
indicar, però no són imprescindibles

Puntuació

15 punts

0
Aquest criteri no es pot avaluar a
causa de manca d'informació

0

0

Assoliments 30 punts
La persona candidata haurà d'explicar els assoliments de manera breu, qualitativa, i destacant la importància en la seva carrera i en el seu impacte científic i/o social i en obert (si aquest criteri resulta aplicable), a més de l’encaix amb el
projecte que es presenta a la UOC. Els assoliments poden incloure, entre d'altres, preprints, publicacions, formació impartida, contribució a consorcis, divulgació científica, patents, bases de dades clau, programari, tasques
d'estandardització, white papers, treball a la indústria o altres sectors, etc. No s'ha d’indicar el factor d'impacte de la revista en cas de llistar articles o publicacions. Es poden incloure publicacions que la persona candidata ha ja fet
constar a l’apartat anterior (contribució a la ciència). Les cites de l'article o altres mètriques es poden esmentar, però no són imprescindibles.
Entenem l'impacte social de la recerca des d'una perspectiva àmplia que inclou qualsevol contribució de la recerca a la societat, com ara relacions amb el sector econòmic i industrial, transferència i co-creació de coneixement amb
organitzacions de la societat civil i altres actors de la societat o col·laboració amb el sector públic i altres actors interessats. Es valora qualsevol retorn positiu de diferents actors interessats sobre la recerca realitzada, la seva influència en
polítiques públiques, la participació de pacients o altres col·lectius afectats per la recerca en els processos de creació de coneixement, així com la difusió i divulgació dels resultats de la recerca.

Criteri

Qualitat cientificotècnica i rellevància dels
assoliments en la seva carrera acadèmica.

Sub-criteri

Puntuació

Excel·lència científica dels assoliments (les
aportacions es consideren excel·lents des d'un
punt de vista qualitatiu i contextualitzat, és a
dir tenint en compte també el marc de cada
disciplina, o disciplines, involucrades. Es
valoraran qüestions com: la solvència dels
marcs teòrics i/o metodològics utilitzats i el
caràcter trencador i innovador dels
assoliments).

Valor afegit i diferencial (es valoraran aspectes
com: creativitat, interdisciplinarietat, lideratge i
arriscament dels assoliments)

Impacte social dels seus assoliments

Encaix dels assoliments en la seva proposta
científica
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6

Puntuació de 0 a 6

Els assoliments no tracten el criteri
o aquest no es pot avaluar a causa
de manca d'informació

Els assoliments presentats són
excel·lents.

0

Els assoliments presenten avenços
tecnològics,teòrics i metodològics
molt consolidats.

0

Els assoliments aporten moltes
evidències de valor afegit.

0

No hi ha impacte científic ni social
donat que el candidat o la
candidata únicament enumera o
descriu assoliments acadèmics
sense descriure el seu impacte
científic i social

S'evidencia que els assoliments
presentats han tingut un impacte
substancial en l'àmbit acadèmic i
social i han aportat valor afegit.

0

No es pot avaluar

Els assoliments presentats són els que
justifiquen la seva proposta científica i
aproten valor afegit.

0

Total

0

Els assoliments no tracten el criteri
o aquest no es pot avaluar a causa
de manca d'informació. O bé no
arriba al mínim per tenir una
qualificació de 1 en el criteri.
Els assoliments no permeten
avaluar aquesta dimensió per
manca d'informació.

Progrés tecnològic, teòric i/o metodològic
(avenços i fortalesa acumulativa de les
aportacions lliurades)

Entenem l'impacte social de la recerca des
d'una perspectiva àmplia que inclou qualsevol
contribució de la recerca a la societat, des de
relacions amb el sector econòmic i industrial,
transferència i co-creació de coneixement amb
organitzacions de la societat civil i altres actors
de la societat o col·laboració amb el sector
públic i altres actors interessats. Es valora
qualsevol retorn positiu de diferents actors
interessats sobre la recerca realitzada, la
influència de la mateixa en polítiques
públiques, la participació de pacients o altres
col·lectius afectats per la recerca en els
processos de creació de coneixement així com la
difusió i divulgació dels resultats de la recerca.

0

30 punts
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Memòria científicotècnica 35 punts
Criteri

Sub-criteri

Qualitat cientificotècnica, rellevància i
viabilitat de la proposta.

Puntuació

Excel·lència científica (maduresa del projecte
presentat tenint en compte també el marc de
cada disciplina, o disciplines, involucrades)

El projecte no aporta referències
científiques ni una fonamentació
metodològica. O bé, la proposta
no s'entén.

Potencial transformador, valor afegit i avenços
teòrics, tecnològics o metodològics. Es valorarà
també la creativitat i la transdiciplinarietat

La proposta no representa cap
avenç ni teòric, ni tecnològic ni
metodològic.
30 punts

5
El projecte aporta referències
científiques en el tema i planteja una
recerca teòrica i/o metodològicament
ben fonamentada. Fa un cronograma
de les fases de la recerca en sí. Aporta
informació sobre fonts de
finançament per la seva proposta

0

Avaluació del marc teòric

No hi ha una revisió de les fonts
rellevants, ni citació de les obres
més pertinents en el camp. No hi
ha síntesi i organització de la
literatura que està vinculada a el
problema d'investigació

Correspondència amb les línies estratègiques de
recerca de la Universitat: La interacció entre la
tecnologia i les ciències humanes i socials.

No hi ha relació directa , o la
persona no aporta evidències per
poder-ho valorar
0

Encaix de la persona candidata i la seva
proposta amb el grup de recerca receptor

Correspondència amb les línies estratègiques de
recerca dels grups amb el projecte presentat.
Enllaç als grups de recerca

0

La proposta implica aprofundir en
noves teories, desenvolupar noves
tecnologies o noves metodologies.
0
Busca la transdiciplinarietat, la
justifica adequadament i planteja
accions concretes i factibles per
aconseguir-la
Hi ha una revisió extensa de les fonts
rellevants, citació de les obres més
pertinents en el camp. La síntesi i
0
organització de la literatura és
excel·lent i està clarament vinculada
al problema d'investigació.
La proposta encaixa en més d'una
línia estratègica de recerca estratégica
0
de la Universitat i s'ha fet explícit en la
seva proposta.
10
Puntuació de 0 a 10

D: Pobra: Hi ha mancances
serioses i costa d'entendre la
proposta.

Valoració General

Puntuació de 0 a 5

A: Excel·lent. La proposta s'entén molt
bé i tracta tots els punts rellevants.
Qualsevol deficiència és menor.

0

Puntuació

0

5

Puntuació de 0 a 5

5 punts

Molt poca relació i la persona no
aporta evidències per poder-ho
valorar

La proposta presentada està
totalment alineada amb les línes de
recerca del grup receptor i queda
totalment explícit en la seva proposta

0

Total

0

Mèrits del mentor del grup de recerca receptor 10 punts

Es tindrà en compte exclusivament la informació que consti en GIR del mentor a la data de finalització del període de presentació de candidatures.
Criteri

Sub-criteri

Puntuació

0

5

Puntuació de 0 a 5

Cinc [5] punts, si el mentor ha dirigit,
almenys, una [1] tesi doctoral defensada en
els últims sis [6] anys.

5 punts

No ha dirigit cap tesi doctoral
defensada en els últims 6 anys

Ha dirigit almenys una tesi doctoral
defensada en els últims 6 anys

0

Captació de recursos en convocatòries
competitives de finançament. Només es
S’atorgaran cinc [5] punts. si el mentor ha tingut
tindran en compte aquells projectes UOC o
un projecte competitiu com IP en els darrers 6
co-liderats on el mentor actuï/hagi actuat
anys.
com a investigador principal, del projecte
competitiu en els últims sis [6] anys.

5 punts

El mentor no ha estat IP d'un
projecte competitiu en els darrers
6 anys

El mentor ha estat IP d'un o més
projectes competitius en els darrers 6
anys

0

Observacions generals

Total

0

Puntuació total

0,00

Puntuació ponderada en cas de modalitat interdisciplinària
Puntuació dels criteris generals
Puntuació criteris interdisciplinarietat (fins a

0,00

Ponderació (70%)

0

Ponderació (30%)

Puntuació total (modalitat interdisciplinària)
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0,00
0,00

0,00
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Annex V. Document d’acceptació

Acceptance Form for Postdoctoral Research Fellowships at the UOC

Personal information:
Surname/s and name:

NIF / Passport N.º:

Address:

Date of birth:

Postcode:

City:

Telephone:

e-mail:

Declaration
I, _________________________ with NIF/Passport _______________ accept the UOC Postdoctoral
Research Fellowships Grant and I promise to fulfil the conditions established by the Call for postdoctoral
research fellowships at the UOC associated with the research centres and the various UOC
Studies.

Grant amount and form of payment
The grant award implies the formalization of a Postdoctoral employment contract of one year, annually
renewable to a maximum of 3 years, for a total up to 30.000€ gross a year.

Signature:
Location and Date:
[Place], [day], [month], 2022
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