Recomanacions i FAQs de la convocatòria IFUdG2021

1. Podem tenir la valoració del grup de recerca abans de presentar la sol·licitud?
No, aquestes dades es facilitaran al cap del grup de recerca una vegada finalitzat el
termini per la presentació de les sol·licituds, que és el moment en què seran definitives,
per tal que es comprovi que les dades que consten a l’OITT són correctes.
2. Els requisits del director de tesi els ha de complir també el codirector de tesi ?
No, si en la sol·licitud s’informa d’un director i un codirector de tesi, entre tots dos han
de complir els requisits, excepte els especificats en la normativa acadèmica de doctorat,
que els han de complir tots dos.

3. Quina relació contractual ha de tenir el PDI en el càlcul del requisit específic del grup
de recerca?
Per al càlcul de la fórmula indicada en el punt 3.10.2 de les bases de la convocatòria,
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑 ′ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ó (𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑖𝑖 𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)

≥3

es tindrà en consideració tot el PDI doctor a temps complet i que tingui la recerca
adscrita a la UdG, independentment de la seva categoria contractual.
4. Quines signatures calen en el justificant de la sol·licitud?
El justificant que es genera una vegada presentada la sol·licitud haurà d’anar signat pel
sol·licitant, el director de tesi (i codirector si s’escau) i el responsable del grup del
director de tesi (i del grup del codirector de tesi, si s’escau). Aquestes signatures hauran
d’estar totes en el mateix format en el document (o bé totes electròniques o bé totes
manuscrites). Sempre és preferible la signatura electrònica. Si el grup de recerca té més
d’un responsable també hauran de signar els dos.
En cas que la persona candidata no disposi de signatura electrònica emesa per una
entitat certificada, el pdf de la sol·licitud el pot signar amb una signatura electrònica
ADOBE. Pot contactar amb recercaoiitt@udg.edu per demanar les instruccions.
5. On podem sol·licitar la preadmissió en el programa de doctorat?
Caldrà sol·licitar-ho al director del programa de doctorat
6. Un mateix director de tesi pot constar com a tal en dos sol·licituds ?
Només podrà avalar un candidat per a un ajut IFUdG, o bé dos candidats per a dos ajuts
IFUdG-AE. Serà motiu d’exclusió de totes les sol·licituds en les que el director de tesi no
compleixi aquest requisit.

7. Si disposo del premi extraordinari de la titulació serà vàlid per l’avaluació ?
Només serà vàlid quan correspongui al millor estudiant de tota la promoció; no són vàlids
premis a treballs o d’assignatures, o altres tipus de premis

Recomanem :
1. Els sol·licitants que presentin declaració d’equivalència, és important revisar-la abans
de presentar-la (que hi hagi totes les assignatures i les notes siguin correctes) i signarla.
2. És important revisar el certificat de notes que es presenti, en el que ha de constar
tota la informació detallada al punt 6.1.1.4 de les bases reguladores.

