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Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/16 – Professorat associat 2020-2021 

1 

Plaça 
B20A1792 - Departament d'Història Moderna i Contemporània - Professor 
Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Segon semestre - 100386 Nacions i 
nacionalismes en el món contemporani 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió per Teams 

Data de constitució 17/12/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
5 

Ajut pre o postdcotoral de convocatòria competitiva, 5 punts 

Experiència 
professional 
30 

Docència universitària en història de curs complert, 10 punts (dins a un 
màxim de 20), altra experiència docent o professional vinculada al camp de la 
història, fins a 10 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Docència universitària de curs complert, 10 punts (fins a un màxim de 20) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Nivells d'anglès: C1, 5 punts;  C2, 10 punts 

Títol de doctor 
20 

Possessió del títol de doctor, 20 punts 

Recerca 
15 

Publicacions fins a 10 punts, participació en projectes de recerca competitius, 
fins a 5 punts 
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Criteris i Barems de selecció 
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2 

 

Plaça 
S20AL018 - Departament d'Història Moderna i Contemporània - Professor 
Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Segon semestre - 100345 Història 
Contemporània Universal I 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió per Teams 

Data de constitució 17/12/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Ajut pre o postdcotoral de convocatòria competitiva 5 punts (fins a un màxim 
de 10 punts) 

Experiència 
professional 
15 

Docència universitaria en història de curs complert, 5 punts (fins a un màxim 
de 10), altra experiència docent o professional vinculada al camp de la 
història, fins a 5 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Docència universitària de curs complert, 10 punts (fins a un màxim de 20) 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Nivells d'anglès: C1, 7,5 punts;  C2, 15 punts 

Títol de doctor 
20 

Possessió del títol de doctor, 20 punts 

Recerca 
20 

Publicacions fins a 12 punts, participació en projectes de recerca competitius 
fins a 8 punts 

  

  

 


