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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

1 

Plaça 
B20A1257 - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Professor 
Associat nivell 3 3hores - Segon Semestre - Dret Constitucional (Organització 
Constitucional de l'Estat) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
20 

Experiència i/o exercici professional en l'àmbit del Dret (no vinculat a la 
docència):20 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència directa en docència universitària del perfil de la plaça: 20 punts 
Experiència docent universitària en assignatures vinculades a l'àrea Dret 
Constitucional: 20 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès nivell mitjà o superior: 5 punts Altres idiomes estrangers nivell mitjà: 5 
punts 

Expedient acadèmic 
25 

Grau en Dret: 5 punts Segona titulació de grau o llicenciatura: 5 punts Cursos 
especialització: 5 punts Estudis de doctorat: 5 punts Haver presentat tesina o 
DEA o equivalent: 5 punts 

Publicacions 
5 

En matèria de Dret Constitucional: 2,5 punts En altres matèries jurídiques: 2,5 
punts 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

2 

 

Plaça 
B20A1255 - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Professor 
Associat nivell 3 3hores - Segon Semestre - Dret Constitucional (Drets 
Fonamentals. Sistema de Fonts. Organització territorial de l'Estat. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

Experiència directa en la docència universitària del perfil de la plaça: 35 punts 
Experiència docent universitària en assignatures vinculades a l'àrea de Dret 
Constitucional: 15 punts 

Experiència 
professional 
20 

Experiència i/o exercici professional en l'àmbit del Dret (no vinculat a la 
docència): 20 punts 

Expedient acadèmic 
10 

Grau en Dret: 2,5 punts Altres estudis de grau o llicenciatura: 2,5 punts 
Mestratge: 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixements d'anglès/francès: 10 punts 

Investigació 
10 

Participació en congressos i seminaris vinculats al Dret Constitucional: 10 
punts 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

3 

 

Plaça 
B20A0950 - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Professor 
Associat nivell 3 4hores - Segon Semestre - Dret Penal Econòmic / Derecho 
Penal Económico / Economic Criminal Law 

Lloc de constitució de 
la comissió 

virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
40 

Grau en Dret: 15 punts. Màster o Cursos doctorat en el perfil plaça: 10 punts. 
Tesi en el perfil de la plaça (dipositada o llegida): fins a 10 punts, en funció de 
la qualificació, en el seu cas. Altres (cursos d'especialització en matèria perfil 
plaça): fins a 5 punts 

Experiència 
professional 
35 

1-2 anys: fins a 10 punts, 2-4 anys: 11-20 punts, més de 4 anys: 21-35 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
10 

1 any: fins a 5 punts, més d'un any: fins a un punt per any (màxim 10 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Idiomes amb cursos o examen oficial acreditats: 1 idioma: 3 punts. 2 idiomes: 
6 punts. 3 idiomes: 9 punts. Més idiomes: 10 punts 

Investigació 
5 

1 publicació: 1 punt (es prendran en consideració publicacions en premsa 
quan consti el certificat d'acceptació de l'editorial) 

  

  

  

 
  



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 

    

  

 
 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

4 

 

Plaça 
B20A1753 - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Professor 
Associat nivell 3 6hores - Segon Semestre - Ciència Política 

Lloc de constitució de 
la comissió 

virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 60 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Títol d'anglès reconegut a nivell advanced-proficiency: 5 Formació a nivell de 
Màster/Grau en anglès: 5 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de Ciència Política o afí: 30 Màster en l'àmbit de Ciència 
Política o afí: 25 Llicenciatura/Grau en l’àmbit de Ciència Política o afins: 20 

Experiència 
professional 
10 

Experiència professional: => 2 anys: 10 punts 1 any: 5 punts < 1 any: 3 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència => 2 anys: 40 punts 1 any= 20 punts < 1 any= 10 punts 

Investigació 
10 

Participació en projectes de recerca: 5 Publicacions: 5 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

5 

 

Plaça 
B20A1258 - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Professor 
Associat nivell 3 6hores - Segon Semestre - Dret Constitucional (Dret de la 
Comunicació) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència directa en la docència universitària en el perfil de la plaça: 20 
punts, Experiència docent universitària en assignatures vinculades al Dret 
Constitucional: 20 punts 

Experiència 
professional 
15 

Experiència i/o exercici professional en l'àmbit del Dret (no vinculat a la 
docència): 15 punts 

Expedient acadèmic 
15 

Grau en Dret: 3 punts, Màster: 5 punts, Doctorat en Dret: 7 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès o francès a nivell mig o superior: 10 punts 

Publicacions 
20 

En matèria de Dret Constitucional: 15 punts, En altres matèries jurídiques: 5 
punts 

  

  

  

 
  



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 

    

  

 
 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

6 

 

Plaça 
B20A0987 - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Professor 
Associat nivell 3 6hores - Segon Semestre - Política Comparada II 

Lloc de constitució de 
la comissió 

virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 60 

Coneixement 
d'idiomes 
20 

Títol d'anglès reconegut a nivell advanced-proficiency: 10, experiència docent 
en anglès: 10 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de Ciència Política o afí: 30 Màster en l'àmbit de Ciència 
Política o afí: 25 Llicenciatura/Grau en l'àmbit de Ciència Política o afí: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

=> 2 anys d'experiència docent: 30 1 any d'experiència docent: 20 < 1 any 
d'experiència docent = 10 

Experiència 
professional 
10 

=> 2 anys d'experiència professional: 10, 1 any d'experiència professional: 5, 
menys d'1 any: 3 

Investigació 
10 

Participació en projectes de recerca: 4 Participació en congressos 
internacionals: 3 Publicacions: 3 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

7 

 
 

Plaça 
B20A0968 - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Professor 
Associat nivell 3 6hores - Segon Semestre - Processos Electorals al Món 

Lloc de constitució de 
la comissió 

virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 60 

Coneixement 
d'idiomes 
20 

Títol d'anglès reconegut a nivell advanced-proficiency: 10, experiència 
professional amb anglès com a llengua de treball: 10 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l’àmbit de Ciència Política o afí: 30, Máster en l’àmbit de Ciència 
Política o afí: 25, Llicenciatura/Grau en l'àmbit de Ciència Política o afí: 20 

Experiència 
professional 
40 

Experiència professional en l'àmbit de l'observació electoral: 40, experiència 
professional en l'àmbit Ciència Política: 10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

=> 1 any de docència: 5, mig any de docència: 3 

Investigació 
5 

Participació en projectes de recerca / consultoria: 5 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

8 

 

Plaça 
B20A0623 - Departament de Ciències de la Computació - Professor Associat 
nivell 3 2hores - Segon Semestre - Ciències de la Computació 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Adequació a la plaça: 10 

Experiència 
professional 
10 

Experiència professional o de recerca: 10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Experiència en la plaça: 10 / Experiència en altres temes: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès: 10 

Entrevista 
50 

Disponibilitat horària: 30 / Motivació: 20 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

9 

 

Plaça 
B20A0622 - Departament de Ciències de la Computació - Professor Associat 
nivell 3 2hores - Segon Semestre - Ciències de la Computació 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Adequació a la plaça: 10 

Experiència 
professional 
10 

Experiència professional o de recerca: 10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Experiència en la plaça: 10 / Experiència en altres temes: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès: 10 

Entrevista 
50 

Disponibilitat horària: 30 / Motivació: 20 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

10 

 

Plaça 
B20A0625 - Departament de Ciències de la Computació - Professor Associat 
nivell 3 3hores - Segon Semestre - Ciències de la Computació 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Adequació a la plaça: 10 

Experiència 
professional 
10 

Experiència professional o de recerca: 10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Experiència en la plaça: 10 / Experiència en altres temes: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès: 10 

Entrevista 
50 

Disponibilitat horària: 30 / Motivació: 20 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

11 

 

Plaça 
B20A1751 - Departament de Ciències de la Computació - Professor Associat 
nivell 3 5hores - Segon Semestre - Ciències de la Computació 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Adequació a la plaça: 10 

Experiència 
professional 
10 

Experiència professional o de recerca: 10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Experiència en la plaça: 10 / Experiència en altres temes: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès: 10 

Entrevista 
50 

Disponibilitat horària: 30 / Motivació: 20 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

12 

 

Plaça 
B20A0638 - Departament de Ciències de la Computació - Professor Associat 
nivell 3 5hores - Segon Semestre - Ciències de la Computació 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Adequació a la plaça: 10 

Experiència 
professional 
10 

Experiència professional o de recerca: 10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Experiència en la plaça: 10 / Experiència en altres temes: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès: 10 

Entrevista 
50 

Disponibilitat horària: 30 / Motivació: 20 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

13 

 

Plaça 
B20A1758 - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Professor Associat nivell 3 3hores - Segon Semestre - Llengua i literatura 
gregues 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 11/11/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura en Filologia Clàssica o Grau d'Estudis Clàssics: 20 / 
Barem 2: Màster en Filologia Clàssica: 5 / Barem 3: Doctorat en Filologia 
Clàssica: 5 

Experiència 
professional 
25 

Barem 1: Docència en títols oficials universitaris: 20 / Barem 2: Altres 
activitats professionals: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Barem 1: Docència universitària en l'àmbit de Llengua Grega: 15 / Barem 2: 
Docència universitària en l'àmbit de Literatura i cultura gregues: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Certificat nivell C o equivalent en anglès o francès: 3 / Barem 2: 
Certificat nivells C o B en altres idiomes: 2 

Altres mèrits 
rellevants 
10 

Barem 1: Publicacions docents: 3 / Barem 2: Publicacions de recerca 
científica: 3 / Barem 3: Comunicacions en congressos: 3 / Barem 4: 
Participació en projectes de recerca i d'innovació docent: 1 
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Plaça 
B20A1740 - Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat - 
Professor Associat nivell 3 4hores - Segon Semestre - Fonaments de 
l'Animació 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions 

Data de constitució 11/11/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Llicenciatura o Grau: 1, Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 2 
/ Màster o DEA: 1, Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 2 / Doctorat: 
1, Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 2 

Experiència 
professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 a 
10 anys: 8, + de 10 anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, 
polivalència, altres): 2 / Càrrec: 5 / Altres: 1 // Vinculada al perfil de la plaça a 
la que concursa (màx. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

0 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, francès, alemany, etc. B2 (per idioma): 1 / Anglès, francès, alemany, 
etc. C1 (per idioma): 2 / Anglès, francès, alemany, etc. C2 (per idioma): 3 

Altres mèrits a criteri 
de la Comissió de 
Selecció 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 

  

  

  

 
  



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 

    

  

 
 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

15 

 

Plaça 
B20A1368 - Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal - Professor Associat nivell 3 6hores - Segon Semestre - Educació 
Física en Educació Primària (docència impartida en anglès) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió Virtual 

Data de constitució 09/11/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Estudis de grau en Educació Física i l'Esport. 10 punts - Estudis de grau en 
altres àrees de coneixements afins: 2,5 punts - Estudis de postgrau, màster 
i/o doctorat afins al perfil de la plaça: 2,5 punts - Estudis en AICLE 
(Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera): 5 punts 

Experiència 
professional 
15 

En l'àmbit d’Educació Física a l'Educació Primària o Secundària: 5 punts - En 
haver impartit E. Física en anglès a l'Educació Primària o Secundària: 5 punts - 
En haver impartit cicles formatius, campus esportius, o docència en esport en 
anglès: 5 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Haver impartit E. Física i la seva didàctica, o assignatures afins en graus 
universitaris: 10 punts - Haver impartit docència en anglès en graus 
universitaris: 10 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
20 

Domini de les llengües catalana i castellana: 5 punts - Domini de la llengua 
anglesa. Aconsellable: nivell C1 anglès o equivalent : 15 punts 

Entrevista 
20 

Entrevista virtual: 20 punts 

Comunicacions, 
articles, recerca, 
premis i altres mèrits 
5 

Comunicacions en l'àmbit professional vinculat a la plaça, en congressos 
nacionals i internacionals: 2 punts - Articles afins al perfil de la plaça en 
revistes divulgatives i/o científiques: 2 punts - Altres mèrits que l'aspirant 
vulgui destacar: 1 punt 
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Plaça 
B20A1624 - Departament de Dret Privat - Professor Associat nivell 3 3hores - 
Segon Semestre - Dret Mercantil (Grau en Comptabilitat i Finances) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 09/11/2020 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5 

Experiència 
professional 
20 

Barem experiència professional: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5 
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Plaça 
B20A1003 - Departament de Dret Privat - Professor Associat nivell 3 3hores - 
Segon Semestre - Dret Mercantil I (Grau en Dret) i Commercial Law (Graus 
en Administració i Direcció d'Empreses i Economia en anglès) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 09/11/2020 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5 

Experiència 
professional 
20 

Barem experiència professional: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0372 - Departament de Dret Privat - Professor Associat nivell 3 5hores - 
Segon Semestre - Dret Civil III 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 09/11/2020 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5 

Experiència 
professional 
20 

Barem experiència professional: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0769 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Professor Associat nivell 3 2hores - Segon Semestre - Dret internacional 
públic. Drets Humans. Dret de la Unió Europea 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Dret, despatx B2-134 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
20 

Sobre un total de 20: Doctorado relacionado con el área del conocimiento del 
perfil de la plaza (10) Master y postgrados relacionados con el perfil de la 
plaza (5) Grado / Licenciatura del perfil de la plaza (3) premios académicos (1) 
doctorado en curso (1) 

Experiència 
professional 
20 

Sobre un total de 20: Trabajo en instituciones u otro asesoramiento 
relacionado con el perfil de la plaza (20) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre un total de 40: Docencia directamente relacionada con los perfiles de la 
plaza (véase las respectivas guías docentes de acceso público en la web de la 
UAB) (en caso de más de un perfil se prorrateará) (30) Dirección de TFM/TFG 
1 punto por cada traba 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre un total de 5: Inglés (mínimo B)(3) otro (no Inglés cast. cat)(1) otro 
segundo (no Inglés cast. cat) (1) 

Investigació 
15 

Sobre un total de 15: publicaciones académicas: 1 punto hasta un total de 5 
(5) comunicaciones a congresos y jornadas: 1 punto hasta un total de 5 (5) 
participación en seminarios: 1 punto hasta un total de 3 (3) asistencia a 
congresos, jornadas y similare 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 

B20A1754 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Professor Associat nivell 3 5hores - Segon Semestre - Dret del treball i de la 
Seguretat Social. Normativa en matèria d'igualtat de gènere i tutela 
antidiscriminatòria 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Dret, despatx B2-134 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
20 

Sobre un total de 20: Doctorado relacionado con el área del conocimiento del 
perfil de la plaza (10) Master y postgrados relacionados con el perfil de la 
plaza (5) Grado / Licenciatura del perfil de la plaza (3) premios académicos (1) 
doctorado en curso (1) 

Experiència 
professional 
20 

Sobre un total de 20: Trabajo en instituciones u otro asesoramiento 
relacionado con el perfil de la plaza (20) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre un total de 40: Docencia directamente relacionada con los perfiles de la 
plaza (véase las respectivas guías docentes de acceso público en la web de la 
UAB) (en caso de más de un perfil se prorrateará) (30) Dirección de TFM/TFG 
1 punto por cada traba 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre un total de 5: Inglés (mínimo B) (3) otro (no Inglés cast. cat) (1) otro 
segundo (no Inglés cast. cat) (1) 

Investigació 
15 

Sobre un total de 15: publicaciones académicas: 1 punto hasta un total de 5 
(5) comunicaciones a congresos y jornadas: 1 punto hasta un total de 5 (5) 
participación en seminarios: 1 punto hasta un total de 3 (3) asistencia a 
congresos, jornadas y similare 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0242 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Professor Associat nivell 3 5hores - Segon Semestre - Història del Dret i de 
les Institucions 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Dret, despatx B2-134 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
20 

Sobre un total de 20: Doctorado relacionado con el área del conocimiento del 
perfil de la plaza (10) Master y postgrados relacionados con el perfil de la 
plaza (5) Grado / Licenciatura del perfil de la plaza (3) premios académicos (1) 
doctorado en curso (1) 

Experiència 
professional 
20 

Sobre un total de 20: Trabajo en instituciones u otro asesoramiento 
relacionado con el perfil de la plaza (20) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre un total de 40: Docencia directamente relacionada con los perfiles de la 
plaza (véase las respectivas guías docentes de acceso público en la web de la 
UAB) (en caso de más de un perfil se prorrateará) (30) Dirección de TFM/TFG 
1 punto por cada traba 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre un total de 5: Inglés (mínimo B)(3)otro (no Ingléscast.cat) (1) otro 
segundo (no Inglés cast.cat) (1) 

Investigació 
15 

Sobre un total de 15: publicaciones académicas: 1 punto hasta un total de 5 
(5) comunicaciones a congresos y jornadas: 1 punto hasta un total de 5 (5)  
participación en seminarios: 1 punto hasta un total de 3 (3) asistencia a 
congresos, jornadas y similar 
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2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0241 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Professor Associat nivell 3 5hores - Segon Semestre - Història del Dret i de 
les Institucions 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Dret, despatx B2-134 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
20 

Sobre un total de 20: Doctorado relacionado con el área del conocimiento del 
perfil de la plaza (10) Master y postgrado relacionados con el perfil de la plaza 
(5) Grado / Licenciatura del perfil de la plaza (3) premios académicos (1) 
doctorado en curso (1) 

Experiència 
professional 
20 

Sobre un total de 20: Trabajo en instituciones u otro asesoramiento 
relacionado con el perfil de la plaza (20) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre un total de 40: Docencia directamente relacionada con los perfiles de la 
plaza (véase las respectivas guías docentes de acceso público en la web de la 
UAB) (en caso de más de un perfil se prorrateará) (30) Dirección de TFM/TFG 
1 punto por cada traba 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre un total de 5: Inglés (mínimo B) (3) otro (no Ingléscast.cat) (1) otro 
segundo (no Ingléscast.cat) (1) 

Investigació 
15 

Sobre un total de 15: publicaciones académicas: 1 punto hasta un total de 5 
(5)comunicaciones a congresos y jornadas: 1 punto hasta un total de 5 (5) 
participación en seminarios: 1 punto hasta un total de 3 (3) asistencia a 
congresos, jornadas y similares 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0200 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Professor Associat nivell 3 5hores - Segon Semestre - Dret financer i tributari 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Faultat de Dret, Despatx B2-134 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
20 

Sobre un total de 20: Doctorado relacionado con el área del conocimiento del 
perfil de la plaza (10) Master i postgrados relacionados con el perfil de la 
plaza (5) Grado/ Licenciatura del perfil de la plaza (3) premios académicos (1) 
doctorado en curso (1) 

Experiència 
professional 
20 

Sobre un total de 20: Trabajo en instituciones u otro asesoramiento 
relacionado con el perfil de la plaza (20) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre un total de 40: Docencia directamente relacionada con los perfiles de la 
plaza (véase las respectivas guías docentes de acceso público en la web de la 
UAB) (en caso de más de un perfil se prorrateará) (30) Dirección de TFM/TFG 
1 punto por cada traba 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre un total de 5: Inglés (mínimo B) (3)otro (no Ingléscast.cat) (1) otro 
segundo (no Ingléscast.cat) (1) 

Investigació 
15 

Sobre un total de 15: publicaciones académicas: 1 punto hasta un total de 5 
(5) comunicaciones a congresos y jornadas: 1 punto hasta un total de 5 (5) 
participación en seminarios: 1 punto hasta un total de 3 (3) asistencia a 
congresos, jornadas y similare 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0227 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Professor Associat nivell 3 6hores - Segon Semestre - Pau i seguretat 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de dret, Despatx B2-134 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
20 

Sobre un total de 20: Doctorado relacionado con el área del conocimiento del 
perfil de la plaza (10) Master y postgrados relacionados con el perfil de la 
plaza (5) Grado / Licenciatura del perfil de la plaza (3) premios académicos (1) 
doctorado en curso (1) 

Experiència 
professional 
20 

Sobre un total de 20: Trabajo en instituciones u otro asesoramiento 
relacionado con el perfil de la plaza (20) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre un total de 40: Docencia directamente relacionada con los perfiles de la 
plaza (véase las respectivas guías docentes de acceso público en la web de la 
UAB) (en caso de más de un perfil se prorrateará) (30) Dirección de TFM/TFG 
1 punto por cada traba 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre un total de 5: Inglés (mínimo B) (3) otro (no Ingléscast.cat) (1) otro 
segundo (no Ingléscast.cat) (1) 

Investigació 
15 

Sobre un total de 15: publicaciones académicas: 1 punto hasta un total de 5 
(5) comunicaciones a congresos y jornadas: 1 punto hasta un total de 5 (5) 
participación en seminarios: 1 punto hasta un total de 3 (3) asistencia a 
congresos, jornadas y similare 
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2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1654 - Departament de Filologia Catalana - Professor Associat nivell 3 
4hores - Segon Semestre - Gèneres Literaris i Societat Contemporània 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Conferència Teams 

Data de constitució 11/11/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Llicenciatura o grau en Filologia catalana simple o combinada: 10 / Nota 
mitjana: 5 / Altres llicenciatures o graus: 3 / Màsters oficials: 5 / Tesis 
doctorals: 2 

Experiència 
professional 
25 

Experiència i tipus d'activitat: 20 / Altres mèrits: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència en ensenyament secundari: 9 / Docència en ensenyament superior: 
15 / Altres mèrits: 1 

Investigació 
16 

Beques acadèmiques: 5 / Participació en projectes i grups d'investigació: 3 / 
Publicacions científiques i presentacions en congressos acadèmics: 8 

Coneixement 
d'idiomes 
9 

Coneixement acreditat d'idiomes: 6 / Altres mèrits: 3 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1290 - Departament de Geografia - Professor Associat nivell 3 3hores - 
Segon Semestre - Unió Europea, Metodologies i recursos del procés 
d'integració europea 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 0 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa 3 punts-60 % (3 CAE o superior, 2 FCE, 1 
titulació inferior, 0 sense títol) Coneixement llengua catalana 1 punt-20% ( B2 
o equivalent) Coneixement llengua castellana 1 punt-20% (B2 o equivalent) 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins 8 punts-80 % (8 Doctorat, 6 Postgrau o 
Màster, 4 Grau) Cursos de formació i innovació docent 2 punts-20% (2 cursos 
o més 2, 1 curs 1, sense cursos 0) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Importació de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins 
45 punts-75% (més de 359 crèdits 45, de 180 a 359 crèdits 30, de 90 a 179 15, 
sense docència 0) Importació de docència en cursos no universitaris i afins al 
perfil de la plaça 5 p 

Experiència 
professional 
10 

Activitats professionals que s'adeqüin al perfil de la plaça 10 punts-100% (5 
anys o més 10, de 1 a 4 anys 5, sense activitat professional acreditada 0) 

Publicacions i 
investigació 
15 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça 10 punts -66,66% (5 o més, 
10, de 2 a 4, 3, menys de 2, 0) Participació en projectes d'investigació 
relacionades amb el perfil de la plaça 5 punts-33,33% (ser IP projecte 5, 
participar projecte 2, sense 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1301 - Departament de Geografia - Professor Associat nivell 3 6hores - 
Anual - Geografia Física, Història Ambiental i Paleogeografia 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual 

Data de constitució 13/11/2020 

Nota mínima 0 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa 3 punts-60 % (3 CAE o superior, 2 FCE, 1 
titulació inferior, 0 sense títol)Coneixement llengua catalana 1 punt-20% ( B2 
o equivalent) Coneixement llengua castellana 1 punt-20% (B2 o equivalent) 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins 8 punts-80 % (8 Doctorat, 6 Postgrau o 
Màster, 4 Grau) Cursos de formació i innovació docent 2 punts-20% (2 cursos 
o més, 2, 1 curs, 1, sense cursos 0) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins 45 
punts-75% (més de 359 crèdits, 45, de 180 a 359 crèdits, 30, de 90 a 179, 15, 
sense docència, 0) Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al 
perfil de la plaça 

Experiència 
professional 
10 

Activitats professionals que s'adeqüin al perfil de la plaça 10 punts-100% (5 
anys o més 10, de 1 a 4 anys 5, sense activitat professional acreditada 0) 

Publicacions i 
investigació 
15 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça10 punts -66,66% (5 o més 
10, de 2 a 4 3, menys de 2 0) Participació en projectes d'investigació 
relacionades amb el perfil de la plaça 5 punts-33,33% (ser IP projecte 5, 
participar projecte 2, sense part 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

28 

 

Plaça 
B20A0863 - Departament de Matemàtiques - Professor Associat nivell 3 
3hores - Segon Semestre - Assignatures del Departament de Matemàtiques 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/122 

Data de constitució 16/11/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació de l grau i les qualificacions obtingudes 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en Matemàtiques 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfils professional a la docència 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l’adequació al perfil de la plaça i l’experiència investigadora 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1761 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Professor 
Associat nivell 3 3hores - Segon Semestre - Dret de la comunicació i 
deontologia professional 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 

Data de constitució 09/11/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau en Comunicació fins a 6 punts / Grau en Dret, 6 punts/ Grau afí, 3 punts 
/ Màster en Comunicació 6 punts / Màster afí, 3 punts / Doctorat en 
Comunicació, 6 punts / Doctorat afí, 3 punts / Mèrits addicionals (premis o 
reconeixements acadèmics), 2 punts 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional específica, 5 punts per any / Experiència professional 
afí, 2 punt per any 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Docència de seminari o d’assignatura afí, 6 punts per any / Responsable de 
l’assignatura, 4 punts addicionals per any 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Per coneixement de grau superior d'idioma, a banda de català i castellà, fins a 
5 punts per idioma 

Investigació 
10 

Per cada publicació rellevant vinculada a la matèria, 3 punts / Per cada 
participació en projectes de recerca, 2 punts / Per altres mèrits en recerca 
(premis...), 4 punts 
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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1205 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Professor 
Associat nivell 3 4hores - Segon Semestre - Estructura de la Comunicació 
(seminari) Dret de la comunicació i deontologia professional 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 

Data de constitució 09/11/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau en Comunicació, fins a 6 punts / Grau en Dret, 6 punts / Grau afí, 3 
punts / Màster en Comunicació, 6 punts / Màster afí, 3 punts / Doctorat en 
Comunicació, 6 punts / Doctorat afí, 3 punts / Mèrits addicionals (premis o 
reconeixements acadèmics), 2 punts 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional específica, 5 punts per any / Experiència professional 
afí, 2 punt per any 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Docència de seminari o d’assignatura afí, 6 punts per any / Responsable de 
l’assignatura, 4 punts addicionals per any 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Per coneixement de grau superior d’idioma, a banda de català i castellà, fins a 
5 punts per idioma 

Investigació 
10 

Per cada publicació rellevant vinculada a la matèria, 3 punts / Per cada 
participació en projectes de recerca, 2 punts / Per altres mèrits en recerca 
(premis...), 4 punts 
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Plaça 
B20A1762 - Departament de Química - Professor Associat nivell 3 2hores - 
Segon Semestre - Química Física 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Departament de Química C7/039 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Barem1: Es valorarà la experiència docent universitària (contractes, nombre 
d’assignatures i nombre de cursos ) en relació amb la docència associada al 
perfil de la plaça que s’ofereix. Es podran utilitzar indicadors de la qualitat de 
la docència, com les respostes de les enquestes als estudiants. (45 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem1: Es valorarà el coneixement d’anglès i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça (5 punts) 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Valoració de l’expedient acadèmic d’una titulació relacionada amb 
el perfil de la plaça. Valoració dels màsters i tesis realitzats i de l’adequació 
dels coneixements adquirits en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix 
(20 punts) 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1: Es valorarà la experiència professional i l’adequació dels 
coneixements i expertesa aportats en relació al perfil de plaça (30 punts) 
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Plaça 
B20A1763 - Departament de Química - Professor Associat nivell 3 3hores - 
Segon Semestre - Química Analítica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Departament de Química C7/039 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 57 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Barem1: Es valorarà la experiència docent universitària (contractes, nombre 
d’assignatures i nombre de cursos) en relació amb la docència associada al 
perfil de la plaça que s’ofereix. Es podran utilitzar indicadors de la qualitat de 
la docència, com les respostes de les enquestes als estudiants. (45 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem1: Es valorarà el coneixement d‘anglès i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça (5 punts) 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Valoració de l’expedient acadèmic d‘una titulació relacionada amb 
el perfil de la plaça. Valoració dels màsters i tesis realitzats i de l‘adequació 
dels coneixements adquirits en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix 
(20 punts) 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1: Es valorarà la experiència professional i l’adequació dels 
coneixements i expertesa aportats en relació al perfil de plaça (30 punts) 
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Plaça 
I0004054 - Departament de Química - Professor Associat nivell 3 3hores - 
Segon Semestre - Polimers d'impressió molecular 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Departament de Química C7/039 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 57 

Entrevista 
35 

Barem 1: Motivació, trajectòria personal, adequació personal a la plaça (35 
punts) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Barem1: Es valorarà la experiència docent universitària (contractes, nombre 
d’assignatures i nombre de cursos ) en relació amb la docència associada al 
perfil de la plaça que s’ofereix. Es podran utilitzar indicadors de la qualitat de 
la docència, com le 

Expedient acadèmic 
10 

Barem 1: Valoració de l’expedient acadèmic d’una titulació relacionada amb 
el perfil de la plaça. Valoració dels màsters i tesis realitzats i de l’adequació 
dels coneixements adquirits en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix 
(10 punts) 

Experiència 
professional 
10 

Barem 1: Es valorarà la experiència professional i l’adequació dels 
coneixements i expertesa aportats en relació al perfil de plaça (10 punts) 

Publicacions 
10 

Barem 1: Publicacions científiques en revistes indexades i comunicacions a 
congressos de l’àrea de coneixement de la plaça (10 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem1: Es valorarà el coneixement d’anglès i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça (5 punts) 
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Plaça 
B20A1436 - Departament de Química - Professor Associat nivell 3 3hores - 
Segon Semestre - Química Física 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Departament de Química C7/039 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Barem1: Es valorarà la experiència docent universitària (contractes, nombre 
d’assignatures i nombre de cursos) en relació amb la docència associada al 
perfil de la plaça que s’ofereix. Es podran utilitzar indicadors de la qualitat de 
la docència, com les respostes de les enquestes als estudiants. (45 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem1: Es valorarà el coneixement d’anglès i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça (5 punts) 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Valoració de l’expedient acadèmic d’una titulació relacionada amb 
el perfil de la plaça. Valoració dels màsters i tesis realitzats i de l’adequació 
dels coneixements adquirits en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix 
(20 punts) 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1: Es valorarà la experiència professional i l’adequació dels 
coneixements i expertesa aportats en relació al perfil de plaça (30 punts) 

  

  

  

  

 
  



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 

    

  

 
 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/10 – Professorat associat 2020-2021 

35 

 

Plaça 
B20A1764 - Departament de Química - Professor Associat nivell 3 4hores - 
Segon Semestre - Química Inorgànica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Departament de Química C7/039 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Barem1: Es valorarà la experiència docent universitària (contractes, nombre 
d’assignatures i nombre de cursos ) en relació amb la docència associada al 
perfil de la plaça que s’ofereix. Es podran utilitzar indicadors de la qualitat de 
la docència, com les respostes de les enquestes als estudiants. (45 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem1: Es valorarà el coneixement d’anglès i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça (5 punts) 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Valoració de l’expedient acadèmic d’una titulació relacionada amb 
el perfil de la plaça. Valoració dels màsters i tesis realitzats i de l’adequació 
dels coneixements adquirits en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix 
(20 punts) 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1: Es valorarà la experiència professional i l’adequació dels 
coneixements i expertesa aportats en relació al perfil de plaça (30 punts) 
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Plaça 
B20A1435 - Departament de Química - Professor Associat nivell 3 6hores - 
Segon Semestre - Química analítica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Departament de Química C7/039 

Data de constitució 12/11/2020 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Barem1: Es valorarà la experiència docent universitària (contractes, nombre 
d’assignatures i nombre de cursos) en relació amb la docència associada al 
perfil de la plaça que s’ofereix. Es podran utilitzar indicadors de la qualitat de 
la docència, com les respostes de les enquestes als estudiants. (45 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem1: Es valorarà el coneixement d’anglès i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça (5 punts) 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Valoració de l’expedient acadèmic d’una titulació relacionada amb 
el perfil de la plaça. Valoració dels màsters i tesis realitzats i de l’adequació 
dels coneixements adquirits en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix 
(20 punts) 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1: Es valorarà la experiència professional i l’adequació dels 
coneixements i expertesa aportats en relació al perfil de plaça (30 punts) 
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Plaça 
B20A1047 - Departament d'Economia Aplicada - Professor Associat nivell 3 
5hores - Segon Semestre - Economia del Transport Aeri 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual 

Data de constitució 11/11/2020 

Nota mínima 60 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Grau en economia : 8 / Estudis de postgrau: 2 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en economia del transport aeri: 30 / Cursos de formació e innovació 
docent : 5 / altra docència: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional en l’àmbit empresarial : 10 / Experiència professional 
en l’àmbit del transport: 10 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 15 / Motivació i interès per la docència : 5 
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Plaça 
B20A1046 - Departament d'Economia Aplicada - Professor Associat nivell 3 
6hores - Segon Semestre - Teoria i Estructura Econòmica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual 

Data de constitució 11/11/2020 

Nota mínima 60 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Grau en economia: 8 / Estudis de postgrau: 2 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en introducció a l'economia: 30 / Cursos de formació e innovació 
docent : 5 / altra docència: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional en l’àmbit empresarial : 10 / Experiència professional 
en l’àmbit de la comunicació: 10 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 15 / Motivació i interès per la docència: 5 
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Plaça 
B20A1137 - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Professor 
Associat nivell 3 3hores - Segon Semestre - Estadística, Econometria 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx B3-148 (Departament d'Economia i d'Història Econòmica) 

Data de constitució 10/11/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat o Graduada (o llicenciat o llicenciada) en Estadística: 2 / Màster en 
Estadística: 3 / Doctorat en Estadística: 5 

Experiència 
professional 
10 

Activitats professionals en l’àmbit d’aplicacions estadístiques o 
economètriques: 7 / Experiència en docència universitària: 3 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement d’anglès: 7 / Coneixement de català: 3 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia de docència universitària en Estadística o Econometria: 40 
/ Experiència prèvia de docència universitària en assignatures de l’àrea de 
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica: 10 

Entrevista 
20 

Competència oral: 15 / Adequació al perfil de la plaça: 5 
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Plaça 
B20A1766 - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Professor 
Associat nivell 3 4hores - Segon Semestre - Matemàtiques, Estadística. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx B3-148 (Departament d'Economia i d'Història Econòmica) 

Data de constitució 10/11/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat o Graduada (o llicenciat o llicenciada) en Estadística, Matemàtiques o 
Enginyeria: 7 / Màster en Estadística: 3 

Experiència 
professional 
10 

Activitats professionals en l’àmbit d’aplicacions estadístiques o 
economètriques: 7 / Experiència en docència universitària: 3 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement d’anglès: 7 / Coneixement de català: 3 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia de docència universitària en Estadística o Matemàtiques: 
40 / Experiència prèvia de docència universitària en assignatures de l’àrea de 
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica: 10 

Entrevista 
20 

Competència oral: 15 / Adequació al perfil de la plaça: 5 

  

  

  

 
 
 


