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Plaça 
B20A0019 - Departament de Ciència Animal i dels Aliments - Producció 
animal: remugants - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual 

Data de constitució 29/06/2020 

Nota mínima 65 

Experiència 
professional 
40 

Anys d'exercici profesional i activitat de transferencia en el perfil de la plaça 
(50), Activitat d'investigació i desarrollo (50). 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Cursos impartits en universitats (70), cursos de formació i extensió impartits 
(20), altres cursos (10) 

Expedient acadèmic 
20 

Titulació adecuada al perfil de la plaça i especializació profesional (50), Master 
(15), Doctorado (25), Cursos de formació continuada (5) i premis d'excel·lencia 
recibuts (5). 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Español (20), catalá (20), anglés (50), altres llengües (10). 

  

 
 

Criteris i Barems de selecció 
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Plaça 
B20A0071 - Departament de Filologia Espanyola - Llengua espanyola - 
Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura/Grau en el perfil (5) Barem 2: Tenir màster en el perfil 
(5) Barem 3: Ser doctor en el perfil (5) Barem 4: Publicacions i participació en 
congressos (5) Barem 5: Participació en projectes, grups, etc. Barem 6: Altres 
mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: Experiència i tipus d'activitat (15) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Barem 1: Volum i tipus de docència impartida (20) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Docència en altre idioma (2,5) Barem 2: Altres mèrits (2,5) 

Entrevista 
20 

Barem 1. Coneixement metodológic (10) Barem 2: Coneixement pràctic (10) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0072 - Departament de Filologia Espanyola - Llengua espanyola - 
Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura/Grau en el perfil (5) Barem 2: Tenir màster en el perfil 
(5) Barem 3: Ser doctor en el perfil (5) Barem 4: Publicacions i participació en 
congressos (5) Barem 5: Participació en projectes, grups, etc. Barem 6: Altres 
mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: Experiència i tipus d'activitat (15) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Barem 1: Volum i tipus de docència impartida (20) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Docència en altre idioma (2,5) Barem 2: Altres mèrits (2,5) 

Entrevista 
20 

Barem 1. Coneixement metodológic (10) Barem 2: Coneixement pràctic (10) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0073 - Departament de Filologia Espanyola - Llengua espanyola - 
Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura/Grau en el perfil (5) Barem 2: Tenir màster en el perfil 
(5) Barem 3: Ser doctor en el perfil (5) Barem 4: Publicacions i participació en 
congressos (5) Barem 5: Participació en projectes, grups, etc. Barem 6: Altres 
mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: Experiència i tipus d'activitat (15) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Barem 1: Volum i tipus de docència impartida (20) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Docència en altre idioma (2,5) Barem 2: Altres mèrits (2,5) 

Entrevista 
20 

Barem 1. Coneixement metodológic (10) Barem 2: Coneixement pràctic (10) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0074 - Departament de Filologia Espanyola - Literatura espanyola - 
Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual Skype https://join.skype.com/iHrOh1rnGvct 

Data de constitució 26/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Baremo 1) Licenciatura/Grado en el perfil (5). Baremo 2) Máster en el perfil 
(5). Baremo 3) Ser doctor en el perfil (5). Baremo 4) Publicaciones y 
participación en congresos (5). Baremo 5) Participación en proyectos, grupos, 
etc. Baremo 6) Otros méritos (5). 

Experiència 
professional 
20 

Baremo 1) Experiencia y tipo de actividad (15). Baremo 2) Otros méritos (5). 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Baremo 1) Volumen de docencia impartida (20). Baremo 2) Otros méritos (5). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Baremo 1) Docencia en otro idioma (2,5). Baremo 2) Otros méritos (2,5). 

Entrevista 
20 

Baremo 1) Conocimiento metodológico (10). Baremo 2) Conocimiento práctico 
(10). 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0075 - Departament de Filologia Espanyola - Estudis culturals amb 
perspectiva de gènere - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura/Grau en el perfil (5) Barem 2: Tenir màster en el perfil 
(5) Barem 3: Ser doctor en el perfil (5) Barem 4: Publicacions i participació en 
congressos (5) Barem 5: Participació en projectes, grups, etc. Barem 6: Altres 
mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: Experiència i tipus d'activitat (15) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Barem 1: Volumen docència impartida (20), Barem 2: Altres mèrits (5) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Docència en altre idioma (2,5) Barem 2: Altres mèrits (2,5) 

Entrevista 
20 

Barem 1. Coneixement metodológic (10) Barem 2: Coneixement pràctic (10) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0096 - Departament de Psicologia Social - Psicologia Social, 
Organitzacions i Gènere - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 22/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Grau o llicenciatura: 3 / Post-grau: 5 / Premi de Postgrau: 7 / Dos post-graus o 
doctorat: 9 / Premi de doctorat: 10 

Experiència 
professional 
30 

Sense experiència laboral: 0 / Fins a 2 anys d'experiència laboral en un àmbit 
afí: 5 / Fins a 4 anys d'experiència laboral en un àmbit afí: 10 / Fins a 6 anys 
d'experiència laboral en un àmbit afí: 20 / Fins a 1 any d'experiència laboral en 
l'àmbit del perfil de la plaça: 10 / Fins a 2 anys d'experiència laboral en l'àmbit 
del perfil de la plaça: 15 / Fins a 3 anys d'experiència laboral en l'àmbit del 
perfil de la plaça: 20 / Fins a 4 anys d'experiència laboral en l'àmbit del perfil 
de la plaça: 25 / Més de 4 anys d'experiència laboral en l'àmbit del perfil de la 
plaça: 30 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Sense experiència docent: 0 / Fins a un any d'experiència docent en un àmbit 
afí: 5 / Fins a 2 anys d'experiència docent en un àmbit afí: 10 / Fins a 1 any 
d'experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça: 20 / Fins a 2 anys 
d'experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça: 25 / Fins a 3 anys 
d'experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça: 30 / Més de tres anys 
d'experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça 40 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement d'una llengua diferent al castellà i el català: 5 

Publicacions 
15 

Publicacions acadèmiques (revistes, llibres o capítols de llibre) (màxim 5 
punts): 1 punt per publicació / Publicacions en revistes acadèmiques (màxim 5 
punts): 1 punt per publicació / Publicacions en revistes indexades (JCR o SJR) 
(màxim 5 punts): 1 punt per publicació. Nota: una publicació només pot ser 
considerada en una de les categories 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0097 - Departament de Psicologia Social - Psicologia Social, 
Organitzacions i Gènere - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 22/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Grau o llicenciatura: 3 / Post-grau: 5 / Premi de Postgrau: 7 / Dos post-graus o 
doctorat: 9 / Premi de doctorat: 10 

Experiència 
professional 
30 

Sense experiència laboral: 0 / Fins a 2 anys d'experiència laboral en un àmbit 
afí: 5 / Fins a 4 anys d'experiència laboral en un àmbit afí: 10 / Fins a 6 anys 
d'experiència laboral en un àmbit afí: 20 / Fins a 1 any d'experiència laboral en 
l'àmbit del perfil de la plaça: 10 / Fins a 2 anys d'experiència laboral en l'àmbit 
del perfil de la plaça: 15 / Fins a 3 anys d'experiència laboral en l'àmbit del 
perfil de la plaça: 20 / Fins a 4 anys d'experiència laboral en l'àmbit del perfil 
de la plaça: 25 / Més de 4 anys d'experiència laboral en l'àmbit del perfil de la 
plaça: 30 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Sense experiència docent: 0 / Fins a un any d'experiència docent en un àmbit 
afí: 5 / Fins a 2 anys d'experiència docent en un àmbit afí: 10 / Fins a 1 any 
d'experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça: 20 / Fins a 2 anys 
d'experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça: 25 / Fins a 3 anys 
d'experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça: 30 / Més de tres anys 
d'experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça 40 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement d'una llengua diferent al castellà i el català: 5 

Publicacions 
15 

Publicacions acadèmiques (revistes, llibres o capítols de llibre) (màxim 5 
punts): 1 punt per publicació / Publicacions en revistes acadèmiques (màxim 5 
punts): 1 punt per publicació / Publicacions en revistes indexades (JCR o SJR) 
(màxim 5 punts): 1 punt per publicació. Nota: una publicació només pot ser 
considerada en una de les categories 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0152 - Departament de Filologia Espanyola - Llengua espanyola - 
Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura/Grau en el perfil (5) Barem 2: Tenir màster en el perfil 
(5) Barem 3: Ser doctor en el perfil (5) Barem 4: Publicacions i participació en 
congressos (5) Barem 5: Participació en projectes, grups, etc. Barem 6: Altres 
mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: Experiència i tipus d'activitat (15) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Barem 1: Volum i tipus de docència impartida (20) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Docència en altre idioma (2,5) Barem 2: Altres mèrits (2,5) 

Entrevista 
20 

Barem 1. Coneixement metodológic (10) Barem 2: Coneixement pràctic (10) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0153 - Departament de Filologia Espanyola - Literatura comparada amb 
perspectiva de gènere - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura/Grau en el perfil (5) Barem 2: Tenir màster en el perfil 
(5) Barem 3: Ser doctor en el perfil (5) Barem 4: Publicacions i participació en 
congressos (5) Barem 5: Participació en projectes, grups, etc. Barem 6: Altres 
mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: Experiència i tipus d'activitat (15) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Barem 1: Volumen docència impartida (20), Barem 2: Altres mèrits (5) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem1: Docència en altre idioma (2,5), Barem 2: Altres mèrits (2,5) 

Entrevista 
20 

Barem 1:. Coneixement metodológic (10), Barem 2: Coneixement pràctic (10) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0157 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret Urbanístic i Dret Local - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en Dret (10) Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del 
coneixement del perfil de la plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el 
perfil de la plaça (3) premi extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 

B20A0158 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret Administratiu: l'organització de l'Administració local, recursos humans, 
gestió administrativa i nous procediments d'admintració electrònica - 
Professor Associat A34 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en Dret (10) Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del 
coneixement del perfil de la plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el 
perfil de la plaça (3) premi extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0176 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret Administrati: Dret i institucions de la Unió Europea - Professor Associat 
A32 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en Dret (10) Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del 
coneixement del perfil de la plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el 
perfil de la plaça (3) premi extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0185 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret de la Seguretat Social - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0186 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret de la Seguretat Social - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0187 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret del Treball i Dret Sindical - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0188 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret del treball i de la Seguretat Social - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0190 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Gestió jurídica de la diversitat d'empresa - Professor Associat A34 - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0191 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret del Treball i gestió judicial i extrajudicial del conflicte laboral - Professor 
Associat A34 - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0192 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret del Treball - Professor Associat A34 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0199 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret Eclesiàstic i de l'Estat i Multiculturalitat i Llibertat Religiosa - Professor 
Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0202 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Dret Financer i Tributari - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0211 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Relacions Internacionals - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0212 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Relacions Internacionals - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0221 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Política Exterior Espanyola - Professor Associat A34 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0228 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Relacions Internacionals - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0236 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Institucions, Dret i Polítiques de Gèneres de la Unió Europea - Professor 
Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0244 - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Sistemes jurídics contemporanis - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB, (DDPiCHJ) despatx B2.134 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat relacionat amb l'àrea del coneixement del perfil de la plaça (10) 
Màster i postgraus relacionats amb l'àrea del coneixement del perfil de la 
plaça (5) Grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça (3) premi 
extraordinari (1) Doctorand/a (1) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents de accés públic en la web de la UAB) (en cas de més 
de un perfil se prorratejarà),30; Direcció e TFM/TFG (1 c/u fins a 5), 5; Altra 
docència de grau o postgrau rellevant, 3; Acreditació de formació docent, 2 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o assessorament relacionat amb el perfil de la plaça, 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès, 3; Altre (no anglès cast. cat), 1; Altre (segon, no anglès cast. cat), 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (1 c/u fins a 5), 5; Comunicació a 
congressos/jornades (1 c/u fins a 5), 5; Participació en seminaris (1 c/u fins a 
3), 3; Assistència a congressos, jornades i similars (1 c/u fins a 2), 2 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0275 - Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions - Informació i Seguretat (assignatura 102769 del grau 
d'enginyeria informàtica). - Professor Associat A31 - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual a causa del COVID-19 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
8 

a. Titulació relacionada amb Enginyeria Informàtica: 6 b. Doctorat: 2 

Experiència 
professional 
10 

a. Experiència professional relacionada amb la docència: 5 b. Experiència 
professional relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
75 

a. Experiència docent relacionada amb la docència: 60 b. Experiència docent 
relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

a. Català i castellà: 3 b. Altres idiomes: 2 

Màsters realitzats 
2 

a. Màster genèrics: 1. b. Màsters relacionats amb Enginyeria Informàtica: 1 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0276 - Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions - Introducció a la tecnologia web (assignatura 104738 del 
grau comunicació interactiva). - Professor Associat A31 - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual a causa del COVID-19 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
8 

a. Titulació relacionada amb Enginyeria Informàtica: 6 b. Doctorat: 2 

Experiència 
professional 
10 

a. Experiència professional relacionada amb la docència: 5 b. Experiència 
professional relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
75 

a. Experiència docent relacionada amb la docència: 60 b. Experiència docent 
relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

a. Català i castellà: 3 b. Altres idiomes: 2 

Màsters realitzats 
2 

a. Màster genèrics: 1. b. Màsters relacionats amb Enginyeria Informàtica: 1 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0277 - Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions - Gestió de projectes (assignatura 102760 del grau 
d'enginyeria informàtica). - Professor Associat A31 - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual a causa del COVID-19 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
8 

a. Titulació relacionada amb Enginyeria Informàtica: 6 b. Doctorat: 2 

Experiència 
professional 
10 

a. Experiència professional relacionada amb la docència: 5 b. Experiència 
professional relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
75 

a. Experiència docent relacionada amb la docència: 60 b. Experiència docent 
relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

a. Català i castellà: 3 b. Altres idiomes: 2 

Màsters realitzats 
2 

a. Màster genèrics: 1. b. Màsters relacionats amb Enginyeria Informàtica: 1 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0278 - Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions - Xarxes (assignatura 102746 del grau d'enginyeria 
informàtica). - Professor Associat A31 - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual a causa del COVID-19 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
8 

a. Titulació relacionada amb Enginyeria Informàtica: 6 b. Doctorat: 2 

Experiència 
professional 
10 

a. Experiència professional relacionada amb la docència: 5 b. Experiència 
professional relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
75 

a. Experiència docent relacionada amb la docència: 60 b. Experiència docent 
relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

a. Català i castellà: 3 b. Altres idiomes: 2 

Màsters realitzats 
2 

a. Màster genèrics: 1. b. Màsters relacionats amb Enginyeria Informàtica: 1 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0279 - Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions - Xarxes (assignatura 102746 del grau d'enginyeria 
informàtica). - Professor Associat A31 - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual a causa del COVID-19 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
8 

a. Titulació relacionada amb Enginyeria Informàtica: 6 b. Doctorat: 2 

Experiència 
professional 
10 

a. Experiència professional relacionada amb la docència: 5 b. Experiència 
professional relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
75 

a. Experiència docent relacionada amb la docència: 60 b. Experiència docent 
relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

a. Català i castellà: 3 b. Altres idiomes: 2 

Màsters realitzats 
2 

a. Màster genèrics: 1. b. Màsters relacionats amb Enginyeria Informàtica: 1 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 

B20A0280 - Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions - Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web 
(assignatura 102742 del grau d'enginyeria informàtica) - Professor Associat 
A31 - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual a causa del COVID-19 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
8 

a. Titulació relacionada amb Enginyeria Informàtica: 6 b. Doctorat: 2 

Experiència 
professional 
10 

a. Experiència professional relacionada amb la docència: 5 b. Experiència 
professional relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
75 

a. Experiència docent relacionada amb la docència: 60 b. Experiència docent 
relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

a. Català i castellà: 3 b. Altres idiomes: 2 

Màsters realitzats 
2 

a. Màster genèrics: 1. b. Màsters relacionats amb Enginyeria Informàtica: 1 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 

B20A0281 - Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions - Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web 
(assignatura 102742 del grau d'enginyeria informàtica) - Professor Associat 
A31 - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual a causa del COVID-19 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
8 

a. Titulació relacionada amb Enginyeria Informàtica: 6 b. Doctorat: 2 

Experiència 
professional 
10 

a. Experiència professional relacionada amb la docència: 5 b. Experiència 
professional relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
75 

a. Experiència docent relacionada amb la docència: 60 b. Experiència docent 
relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

a. Català i castellà: 3 b. Altres idiomes: 2 

Màsters realitzats 
2 

a. Màster genèrics: 1. b. Màsters relacionats amb Enginyeria Informàtica: 1 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 

B20A0282 - Departament d'Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions - Infraestructura i Tecnologia de Xarxes (assignatura 102751 
del grau d'enginyeria informàtica). - Professor Associat A31 - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual a causa del COVID-19 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
8 

a. Titulació relacionada amb Enginyeria Informàtica: 6 b. Doctorat: 2 

Experiència 
professional 
10 

a. Experiència professional relacionada amb la docència: 5 b. Experiència 
professional relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
75 

a. Experiència docent relacionada amb la docència: 60 b. Experiència docent 
relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

a. Català i castellà: 3 b. Altres idiomes: 2 

Màsters realitzats 
2 

a. Màster genèrics: 1. b. Màsters relacionats amb Enginyeria Informàtica: 1 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0336 - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - Llatí 
i Cultura Clàssica - Professor Associat A34 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual via TEAMS (Departament) 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 26 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Mitjana expedient Llicenciatura/Grau: Excel.lent (10 punts) Notable 
(8 punts) Aprovat (6 punts) / Barem 2: Haver gaudit de beques competitives 
d?un organisme públic (10 punts) / Barem 3: TFM, DEA o suficiència 
investigadora (10 punts) 

Experiència 
professional 
30 

Barem: Docència en centres públics i privats d'ensenyament secundari: a)  
Menys de cinc anys de docència (10 punts) b)  De sis a catorze anys de 
docència (20 punts) c)  Més de catorze anys de docència (30 punts) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem:  Responsable de docència universitària (10 punts per curs) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem: fins un maxim de 10 punts 

Publicacions 
5 

Barem: Publicacions en obra col·lectiva (1 punt) / Publicacions d'autoria 
única (2 punts per publicació) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0337 - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Epigrafia Romana - Professor Associat A32 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual via TEAMS (Departament) 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 26 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Mitjana expedient Llicenciatura/Grau: Excel.lent (10 punts) Notable 
(8 punts) Aprovat (6 punts) / Barem 2: Haver gaudit de beques competitives 
d?un organisme públic (10 punts) / Barem 3: TFM, DEA o suficiència 
investigadora (10 punts) 

Experiència 
professional 
30 

Barem: Docència en centres públics i privats d'ensenyament secundari: a)  
Menys de cinc anys de docència (10 punts) b)  De sis a catorze anys de 
docència (20 punts) c)  Més de catorze anys de docència (30 punts) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem:  Responsable de docència universitària (10 punts per curs) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem: fins un maxim de 10 punts 

Publicacions 
5 

Barem: Publicacions en obra col·lectiva (1 punt) / Publicacions d'autoria 
única (2 punts per publicació) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0338 - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Introducció a la història medieval: L'Època del Gòtic - Professor Associat A33 
- Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
5 

Títol de doctor-a: 4 / Premi extraordinari de doctorat: 1 

Experiència 
professional 
45 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 20 / Activitat investigadora 
regulada, relacionada amb el perfil de la plaça: 20 / Altres experiències 
professionals afins: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
45 

Experiència docent relacionada amb els perfils de la plaça: 45 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixements demostrables d'anglès: 3 / Coneixements demostrables d'altres 
llengües diferents a les oficials: 2 

  

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Plaça 
B20A0367 - Departament de Dret Privat - Dret Civil I. Dret Civil II - Professor 
Associat A34 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Dret privat 

Data de constitució 22/06/2020 

Nota mínima 4 

Expedient acadèmic 
5 

Barem únic: Expedient acadèmic: 5 punts 

Experiència 
professional 
20 

Barem únic: Experiència professional: 20 punts 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
70 

Barem ùnic: Docència en Dret civil I i Dret civil II: 70 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem únic: Coneixement d'idiomes: 5 punts 

  

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Plaça 
B20A0522 - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 
- Ecologia - Professor Associat A34 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions Ecologia - CREAF 

Data de constitució 16/03/2020 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
20 

Sense doctorat o amb doctorat en un àmbit poc relacionat amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 0; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. 
Historial de publicacions nul o no especialment detacable (sense publicacions 
SCI): 8; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de 
publicacions destacable (algunes publicacions SCI amb impacte regular): 15; 
Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de publicacions molt 
destacable (publicacions SCI d'impacte considerable): 20 

Experiència 
professional 
50 

Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de 
coneixement de la plaça nul·la o molt poc rellevant: 0; Experiència professional 
en l'àrea de coneixement de la plaça (incloent la recerca post-doctoral) 
regular: Participació en projectes de recerca o en convenis i contractes amb 
empreses i administracions: 15; Experiència professional (incloent la recerca 
post-doctoral) en l'àrea de coneixement de la plaça destacable: lideratge i 
coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes amb empreses i 
administracions: 35; Experiència professional (incloent la recerca post-
doctoral) en l'àrea de coneixement de la plaça molt destacable: lideratge i 
coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes amb empreses i 
administracions contactes nacionals i internacionals, estades en altres centres 
de recerca: 50 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiència docent universitària nul·la, o molt curta i no especialment 
rellevant: 0; Experiència docent universitària, però poc relacionada amb l'àrea 
de coneixement de la plaça: 8; Experiència docent universitària de grau 
destacable i relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça (ex. docència 
predoctoral participació en màsters): 15; Experiència docent universitària de 
postgrau destacable i relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça (ex. 
contractes post-doctorals, etc.): 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Nivell d'anglès No acreditat: 0; nivell inicial: 1; nivell mitjà: 3; nivell alt: 5 

Experiència en eines 
TIC i/o docència 
virtual 
5 

Sense experiència i coneixement d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit 
universitari, relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 0; Poca 
experiència i coneixement d'eines TIC per a la docència virtual, no 
necessàriament en l'ambit universitari, ni relacionada amb l'àrea de 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 
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coneixement de la plaça: 1; Poca experiència i coneixement d'eines TIC per a la 
docència virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 3; Experiència i coneixement notable d'eines TIC per 
a la docència virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 5 

 
 



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Plaça 
B20A0523 - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - 
Ecologia Aplicada - Professor Associat A34 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions Ecologia - CREAF 

Data de constitució 16/03/2020 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
20 

Sense doctorat o amb doctorat en un àmbit poc relacionat amb l'àrea de coneixement 
de la plaça: 0; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de publicacions 
nul o no especialment detacable (sense publicacions SCI): 8; Doctorat en l'àmbit de 
coneixement de la plaça. Historial de publicacions destacable (algunes publicacions SCI 
amb impacte regular): 15; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de 
publicacions molt destacable (publicacions SCI d'impacte considerable): 20 

Experiència 
professional 
50 

Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de coneixement de 
la plaça nul·la o molt poc rellevant: 0; Experiència professional en l'àrea de coneixement 
de la plaça (incloent la recerca post-doctoral) regular: Participació en projectes de 
recerca o en convenis i contractes amb empreses i administracions: 15; Experiència 
professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de coneixement de la plaça 
destacable: lideratge i coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes 
amb empreses i administracions: 35; Experiència professional (incloent la recerca post-
doctoral) en l'àrea de coneixement de la plaça molt destacable: lideratge i coordinació 
de projectes de recerca o de convenis i contractes amb empreses i administracions 
contactes nacionals i internacionals, estades en altres centres de recerca: 50 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiència docent universitària nul·la, o molt curta i no especialment rellevant: 0; 
Experiència docent universitària, però poc relacionada amb l'àrea de coneixement de la 
plaça: 8; Experiència docent universitària de grau destacable i relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça (ex. docència predoctoral participació en màsters): 15; 
Experiència docent universitària de postgrau destacable i relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça (ex. contractes post-doctorals, etc.): 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Nivell d'anglès No acreditat: 0; nivell inicial: 1; nivell mitjà: 3; nivell alt: 5 

Experiència en eines 
TIC i/o docència 
virtual 
5 

Sense experiència i coneixement d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit 
universitari, relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 0; Poca experiència i 
coneixement d'eines TIC per a la docència virtual, no necessàriament en l'ambit 
universitari, ni relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 1; Poca experiència i 
coneixement d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada 
amb l'àrea de coneixement de la plaça: 3; Experiència i coneixement notable d'eines TIC 
per a la docència virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 5 

 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0526 - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Ecologia 
Espacial / Modelització - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions Ecologia - CREAF 

Data de constitució 16/03/2020 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
20 

Sense doctorat o amb doctorat en un àmbit poc relacionat amb l'àrea de coneixement de la 
plaça: 0; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de publicacions nul o no 
especialment detacable (sense publicacions SCI): 8; Doctorat en l'àmbit de coneixement de 
la plaça. Historial de publicacions destacable (algunes publicacions SCI amb impacte 
regular): 15; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de publicacions molt 
destacable (publicacions SCI d'impacte considerable): 20 

Experiència 
professional 
50 

Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de coneixement de la 
plaça nul·la o molt poc rellevant: 0; Experiència professional en l'àrea de coneixement de la 
plaça (incloent la recerca post-doctoral) regular: Participació en projectes de recerca o en 
convenis i contractes amb empreses i administracions: 15; Experiència professional 
(incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de coneixement de la plaça destacable: 
lideratge i coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes amb empreses i 
administracions: 35; Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de 
coneixement de la plaça molt destacable: lideratge i coordinació de projectes de recerca o 
de convenis i contractes amb empreses i administracions contactes nacionals i 
internacionals, estades en altres centres de recerca: 50 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiència docent universitària nul·la, o molt curta i no especialment rellevant: 0; 
Experiència docent universitària, però poc relacionada amb l'àrea de coneixement de la 
plaça: 8; Experiència docent universitària de grau destacable i relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça (ex. docència predoctoral participació en màsters): 15; Experiència 
docent universitària de postgrau destacable i relacionada amb l'àrea de coneixement de la 
plaça (ex. contractes post-doctorals, etc.): 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Nivell d'anglès No acreditat: 0; nivell inicial: 1; nivell mitjà: 3; nivell alt: 5 

Experiència en eines 
TIC i/o docència 
virtual 
5 

Sense experiència i coneixement d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit universitari, 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 0; Poca experiència i coneixement 
d'eines TIC per a la docència virtual, no necessàriament en l'ambit universitari, ni 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 1; Poca experiència i coneixement 
d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 3; Experiència i coneixement notable d'eines TIC per a la docència 
virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 5 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0532 - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Ecologia 
Forestal (aplicada) - Professor Associat A32 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions Ecologia - CREAF 

Data de constitució 16/03/2020 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
20 

Sense doctorat o amb doctorat en un àmbit poc relacionat amb l'àrea de coneixement de la 
plaça: 0; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de publicacions nul o no 
especialment detacable (sense publicacions SCI): 8; Doctorat en l'àmbit de coneixement de 
la plaça. Historial de publicacions destacable (algunes publicacions SCI amb impacte 
regular): 15; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de publicacions molt 
destacable (publicacions SCI d'impacte considerable): 20 

Experiència 
professional 
50 

Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de coneixement de la 
plaça nul·la o molt poc rellevant: 0; Experiència professional en l'àrea de coneixement de la 
plaça (incloent la recerca post-doctoral) regular: Participació en projectes de recerca o en 
convenis i contractes amb empreses i administracions: 15; Experiència professional 
(incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de coneixement de la plaça destacable: 
lideratge i coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes amb empreses i 
administracions: 35; Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de 
coneixement de la plaça molt destacable: lideratge i coordinació de projectes de recerca o 
de convenis i contractes amb empreses i administracions contactes nacionals i 
internacionals, estades en altres centres de recerca: 50 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiència docent universitària nul·la, o molt curta i no especialment rellevant: 0; 
Experiència docent universitària, però poc relacionada amb l'àrea de coneixement de la 
plaça: 8; Experiència docent universitària de grau destacable i relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça (ex. docència predoctoral participació en màsters): 15; Experiència 
docent universitària de postgrau destacable i relacionada amb l'àrea de coneixement de la 
plaça (ex. contractes post-doctorals, etc.): 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Nivell d'anglès No acreditat: 0; nivell inicial: 1; nivell mitjà: 3; nivell alt: 5 

Experiència en eines 
TIC i/o docència 
virtual 
5 

Sense experiència i coneixement d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit universitari, 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 0; Poca experiència i coneixement 
d'eines TIC per a la docència virtual, no necessàriament en l'ambit universitari, ni 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 1; Poca experiència i coneixement 
d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 3; Experiència i coneixement notable d'eines TIC per a la docència 
virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 5 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0533 - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 
- Zoologia a l'àmbit dels Graus de Biologia i de Biologia Ambiental - Professor 
Associat A32 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions Zoologia 

Data de constitució 22/06/2020 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau de l'àmbit de la Biologia amb especialitat del perfil de la 
plaça: 5 punts (requisit imprescindible per optar a la plaça)/Màster relacionat 
amb el perfil de la plaça: 3 punts/Doctorat relacionat amb el perfil de la plaça: 
2 punts 

Experiència 
professional 
45 

Experiència fora de l'àmbit acadèmic universitari en relació al perfil de la plaça, 
experiència inferior o igual a 2 anys fins a 20 punts experiència superior a 2 
anys fins a 45 punts/Produccció científica en temes relacionats amb la Zoologia 
fins a 10 punts 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça: 10 punts per curs 
acadèmic complet / Activitats de col·laboració docent en l'àmbit universitari 
en el camp de la Zoologia fins a 10 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català i/o castellà fluid fins a 4 punts/Anglès fins a 2 punts 

  

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0551 - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 
- Docència a les assignatures de grau i màster de l'àrea de coneixement de 
Fisiologia Vegetal - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc Laboratori de Fisiologia Vegetal UAB 

Data de constitució 22/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Màster en Biologia Vegetal i afins: 5punts / Doctorat en Biologia vegetal i afins: 
15 / Internacionalització: 5 

Experiència 
professional 
20 

Contractació en centres de recerca o indústries relacionades amb el món 
vegetal: 15 / Altres activitats propfessionals: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiència docent en Fisiologia Vegetal i àrees afins: 15 / Altres àrees: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès i castellà: 4 / Altres idiomes: 1 

Investigació 
35 

Publicacions en l'àmbit vegetal o afins: 25 / Participació en projectes: 5 / 
Altres: 5 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0552 - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 
- Docència a les assignatures de grau i màster de l'àrea de coneixement de 
Fisiologia Vegetal - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc Laboratori de Fisiologia Vegetal UAB 

Data de constitució 22/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Màster en Biologia Vegetal i afins: 5punts / Doctorat en Biologia vegetal i afins: 
15 / Internacionalització: 5 

Experiència 
professional 
20 

Contractació en centres de recerca o indústries relacionades amb el món 
vegetal: 15 / Altres activitats propfessionals: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiència docent en Fisiologia Vegetal i àrees afins: 15 / Altres àrees: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès i castellà: 4 / Altres idiomes: 1 

Investigació 
35 

Publicacions en l'àmbit vegetal o afins: 25 / Participació en projectes: 5 / 
Altres: 5 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0555 - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Ecologia 
Aplicada - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions Ecologia - CREAF 

Data de constitució 16/03/2020 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
20 

Sense doctorat o amb doctorat en un àmbit poc relacionat amb l'àrea de coneixement de la 
plaça: 0; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de publicacions nul o no 
especialment detacable (sense publicacions SCI): 8; Doctorat en l'àmbit de coneixement de 
la plaça. Historial de publicacions destacable (algunes publicacions SCI amb impacte 
regular): 15; Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. Historial de publicacions molt 
destacable (publicacions SCI d'impacte considerable): 20 

Experiència 
professional 
50 

Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de coneixement de la 
plaça nul·la o molt poc rellevant: 0; Experiència professional en l'àrea de coneixement de la 
plaça (incloent la recerca post-doctoral) regular: Participació en projectes de recerca o en 
convenis i contractes amb empreses i administracions: 15; Experiència professional 
(incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de coneixement de la plaça destacable: 
lideratge i coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes amb empreses i 
administracions: 35; Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de 
coneixement de la plaça molt destacable: lideratge i coordinació de projectes de recerca o 
de convenis i contractes amb empreses i administracions contactes nacionals i 
internacionals, estades en altres centres de recerca: 50 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiència docent universitària nul·la, o molt curta i no especialment rellevant: 0; 
Experiència docent universitària, però poc relacionada amb l'àrea de coneixement de la 
plaça: 8; Experiència docent universitària de grau destacable i relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça (ex. docència predoctoral participació en màsters): 15; Experiència 
docent universitària de postgrau destacable i relacionada amb l'àrea de coneixement de la 
plaça (ex. contractes post-doctorals, etc.): 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Nivell d'anglès No acreditat: 0; nivell inicial: 1; nivell mitjà: 3; nivell alt: 5 

Experiència en eines 
TIC i/o docència 
virtual 
5 

Sense experiència i coneixement d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit universitari, 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 0; Poca experiència i coneixement 
d'eines TIC per a la docència virtual, no necessàriament en l'ambit universitari, ni 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 1; Poca experiència i coneixement 
d'eines TIC per a la docència virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 3; Experiència i coneixement notable d'eines TIC per a la docència 
virtual en l'ambit universitari, i/o relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 5 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0649 - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Professor Associat A31 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc de residència de cada membre (reunió per videotrucada) 

Data de constitució 26/06/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grado en Ingeniería Química (25%) 

Experiència 
professional 
25 

Experiencia en Ingeniería Química o Biológica (25%) Experiencia en ámbitos 
afines (20%) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiencia docente general en ámbitos afines a la Ingeniería Química (15%) 
Experiencia en docencia universitaria (5%) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Español (3%) Inglés (2%) 

Entrevista 
25 

Capacidad de comunicación (20%) Motivación por la docencia (5%) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0650 - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Professor Associat A33 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc de residència de cada membre (reunió per videotrucada) 

Data de constitució 26/06/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grado en Ingeniería Química o Bioquímica (15%), Máster en Ingeniería 
Química o Biológica (5%), Doctorado afín (5%) 

Experiència 
professional 
25 

Experiencia en Ingeniería Química o Biológica (25%) Experiencia en ámbitos 
afines (20%) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiencia docente general en ámbitos afines a la Ingeniería Química (15%) 
Experiencia en docencia universitaria (5%) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Español (3%) Inglés (2%) 

Entrevista 
25 

Capacidad de comunicación (20%) Motivación por la docencia (5%) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



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 
 

1 

 
 

Plaça 
B20A0651 - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc de residència de cada membre (reunió per videotrucada) 

Data de constitució 26/06/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Capacidad de comunicación (20%) Motivación por la docencia (5%) 

Experiència 
professional 
25 

Experiencia en Ingeniería Química o Biológica (25%) Experiencia en ámbitos 
afines (20%) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Experiencia docente general en ámbitos afines a la Ingeniería Química (15%) 
Experiencia en docencia universitaria (5%) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Español (3%) Inglés (2%) 

Entrevista 
25 

Grado en Ingeniería Química o Bioquímica (15%), Máster en Ingeniería 
Química o Biológica (5%), Doctorado afín (5%) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 



Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines 
Unitat de Personal Acadèmic 
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(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

1 

 
 

Plaça 
I0003866 - Departament de Filologia Espanyola - La Gramàtica a l'Aula: 
Metodologies i Aplicacions - Professor Associat A36 - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió per TEAMS 

Data de constitució 22/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura/Grau en el perfil (5) Barem 2: Màster en el perfil (5) 
Barem 3: Doctorat en el perfil (5) Barem 4: Publicacions i participació en 
congressos relacionats amb el perfil (5) Barem 5: Participació en projectes, 
grups, etc. relacionats amb el perfil (5) Barem 6: Altres mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: Experiència i tipus d'activitat (15) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Barem 1: Volum docència impartida (20) Barem 2: Altres mèrits (5) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Docència en altre idioma (2,5) Barem 2: Altres mèrits (2,5) 

Entrevista 
20 

Barem 1. Coneixement metodológic (10) Barem 2: Coneixement pràctic (10) 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/2 - Professorat Associat 2020-2021 


