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Com ja sabeu, els mèrits que es poden al·legar per a l’avaluació del complement
retributiu d’estímul i reconeixement (tant de l’ACTIVITAT INVESTIGADORA com
de l’EXCEL·LÈNCIA INVESTIGADORA) s’han d’avaluar a partir de l’aplicació de
gestió de currículums GREC.
Per generar l’informe d’avaluació quantitativa per qualssevol dels complements, heu
d’accedir al vostre perfil de GREC (amb el codi i contrasenya que teniu assignat) i, des
de la pàgina inicial, posar-vos damunt de l’opció “Generar informes” (que es troba a la
part esquerra) i seleccionar l’opció “A partir de dades de la institució”. Veureu que
s’han creat dos models relatius als complements retributius.
El currículum ha d’estar actualitzat
És important que tingueu el vostre currículum GREC actualitzat ja que, a l’informe,
només s’avaluaran aquelles dades que hagin passat per revisió per la institució.
Per saber si teniu alguna informació inclosa en el vostre currículum que no ha passat per
revisió, heu d’anar a la pàgina principal del vostre perfil de GREC (o menú principal) i
observar l’apartat que hi ha a la dreta del menú i que diu “Informació del vostre
currículum”.
A la darrera línia d’aquest bloc, hauria d’aparèixer el text “Sense accions des de l'última
tramesa” la qual cosa vol dir que no heu modificat el vostre currículum des de la darrera
vegada que ho vàreu trametre a la institució. En cas contrari, apareixerà un número
d’accions pendents, fet que voldrà dir que heu de trametre les dades a la institució.
Com trametre les dades a la institució
En cas de que tingueu dades pendents d’enviar a la institució, el procediment per
actualitzar el vostre currículum és el següent. Heu de posar-vos damunt de l’opció
“Desconnectar” (que apareix a la part esquerra del menú principal) i seleccionar la
segona opció que diu “Desconnectar i trametre les actualitzacions del teu CV a la base
de dades institucional”. A la pàgina següent que us apareixerà haureu de confirmar
aquesta acció.
Teniu en compte que, una vegada hagueu tramès el vostre currículum a la institució,
l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) pot trigar fins a 5 dies hàbils en tornar-vos
l’accés al mateix (essent comunicat de nou l’accés mitjançant un correu electrònic).
Informes d’avaluació
A l’apartat “Generar informes” -> “A partir de dades de la institució” (al qual podeu
accedir a través de la pàgina principal de GREC) trobareu dos models nous que es
troben a les darreres posicions anomenats: “Avaluació Quantitativa ACTIVITAT
INVESTIGADORA” i “Avaluació Quantitativa EXCEL·LÈNCIA
INVESTIGADORA”.
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Cada un d’aquests informes fan referència a l’avaluació de cada un dels complements
amb el mateix nom: ACTIVITAT INVESTIGADORA i EXCEL·LÈNCIA
INVESTIGADORA.
Per generar cada un d’aquests informes, simplement s’ha de seleccionar el format
“HTML”, seleccionar l’idioma “Català” i, finalment, l’interval d’anys a avaluar.
NOTA: Si la vostra sol·licitud és de primera assignació (no de renovació) i inclou un
període superior als 6 darrers anys, us recomanam que tragueu dos informes des de
GREC: un pels 6 darrers anys (pel qual la Comissió Avaluadora hauria de tenir en
compte el 100% dels punts obtinguts) i un altre pels anys anteriors als 6 darrers anys (on
heu de tenir en compte que la Comissió només us hauria de comptabilitzar el 33% de la
puntuació obtinguda d’aquest segon informe).
Informació que NO avalua GREC
Donat que GREC no permet registrar part dels mèrits assenyalats a la convocatòria, si
voleu que aquests siguin tinguts en compte per la Comissió d’Avaluació, els haureu
d’enviar mitjançat un document apart juntament amb l’informe generat des de GREC.
Concretament, els mèrits que no avalua GREC són:
-

Si heu estat membre del comitè d’edició de revistes incloses en el Science
Citation Index, Social Sciences Index o Arts and Humanities Citation Index.

-

Si heu estat avaluadora o avaluador (referee) de revistes incloses en el Science
Citation Index, Social Sciences Index o Arts and Humanities Citation Index.

-

La codirecció d’una tesi doctoral, d’una memòria d’investigació de tercer cicle o
d’un treball de fi de màster. GREC ho contempla sempre com la direcció per una
sola persona. Per aquest motiu teniu en compte que, si es tracta d’una
codirecció, la puntuació que indica GREC no és la correcta: la puntuació que
s’ha de tenir en compte és la meitat del valor que mostra l’informe de GREC.

-

Participació directa a empreses de base tecnològica.

-

Altres mèrits rellevants (no s’inclouen cap altres mèrits des de GREC).

Informació de contacte
Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte
amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 2765, al correu electrònic
xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.
Per a qualsevol qüestió relativa a la generació dels informes des de GREC, us podeu
posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu
electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

