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Plaça 
B20A0063 - Departament de Filologia Anglesa i de Germanística - Lingüística 
Aplicada - Professor Associat nivell 3 6hores - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió de la Comissió via Teams 

Data de constitució 29/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Tesi doctoral rellevant per l'àrea: 10 / Màster: 5 / Publicacions acadèmiques i 
experiència investigadora: 10 / Altra formació rellevant: 5 

Experiència 
professional 
15 

Feines exteriors relacionades amb el perfil de la plaça (estudis reglats): 10 / 
Feines exteriors relacionades amb el perfil de la plaça (estudis no reglats): 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Experiència impartint la matèria (5 anys o > 5 anys): 25 / Experiència impartint 
la matèria (2-5 anys): 13 / Experiència impartint la matèria (1-2 anys): 5 / 
Docència universitària no impartint la matèria (> 5 - < 5 anys): 5 

Coneixement 
d'idiomes 
30 

Domini de l'anglès nivell C2: 30 / Domini de l'anglès nivell C1: 15 
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Plaça 
B20A0064 - Departament de Filologia Anglesa i de Germanística - Lingüística 
Anglesa gramàtica - Professor Associat nivell 3 1hora - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió de la Comissió via Teams 

Data de constitució 29/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Tesi doctoral rellevant per l'àrea: 10 / Màster: 5 / Publicacions acadèmiques i 
experiència investigadora: 10 / Altra formació rellevant: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
15 

Experiència impartint la matèria (5 anys o > 5 anys): 25 / Experiència impartint 
la matèria (2-5 anys): 13 / Experiència impartint la matèria (1-2 anys): 5 / 
Docència universitària no impartint la matèria (> 5 - < 5 anys): 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Experiència impartint la matèria (5 anys o > 5 anys): 25 / Experiència impartint 
la matèria (2-5 anys): 13 / Experiència impartint la matèria (1-2 anys): 5 / 
Docència universitària no impartint la matèria (> 5 - < 5 anys): 5 

Coneixement 
d'idiomes 
30 

Domini de l'anglès nivell C2: 30 / Domini de l'anglès nivell C1: 15 

  

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A0765 - Departament de Genètica i de Microbiologia - Mutagènesi i 
carcinogènesi ambiental - Professor Associat nivell 3 6hores - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual, per e-mail 

Data de constitució 11/05/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de les biociències: 30\Doctorat en qualsevol altre àmbit: 
10 

Coneixement 
d'idiomes 
30 

Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior: 10\ Sense coneixement 
de llengua anglesa o nivell B1 o inferior: 0 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Haver impartit docència de mutagènesis: 30\ Haver impartit docència de 
genètica general: 20\ Haver impartit docència a l?àmbit biociències: 5\ No 
haver impartit docència universitària: 0 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior: 10\ Sense coneixement 
de llengua anglesa o nivell B1 o inferior: 0 
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Plaça 
B20A0803 - Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 
- Histologia Mèdica a Medicina i Ciències Biomèdiques - Professor Associat 
nivell 3 6hores - 10 mesos 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 29/07/2020 

Nota mínima 8 

Expedient acadèmic 
10 

Grado de doctor en Medicina, Ciencias Biomédicas o Farmacia (100%), en 
grados afines (50%) 

Expedient acadèmic 
40 

Grado de doctor en Medicina, Ciencias Biomédicas o Farmacia (100%), en 
grados afines (50%) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
40 

Se requiere experiencia en la preparación de material docente relacionado con 
el perfil docente de la plaza (50%) · Se requiere tener experiencia en la 
impartición de docencia teórica y práctica relacionada con el perfil de la plaza 
(50%) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Se requiere conocimiento en catalán, castellano e inglés 
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Plaça 
B20A1018 - Departament de Dret Privat - Dret Processal II - Professor 
Associat nivell 3 3hores - 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 únic: experiència docent en Dret processal II: 70 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem únic: coneixement d'idiomes: 5 punts 
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Plaça 
B20A1019 - Departament de Dret Privat - Dret Processal Civil - Professor 
Associat nivell 3 5hores - Primer Semestre 

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 docent 
en el perfil de la 
plaça 
20 

Barem únic: experiència docent en Dret processal civil: 70 punts 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
70 

Barem únic: experiència docent en Dret processal civil: 70 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem únic: coneixement d'idiomes: 5 punts 
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2020/D/LE/CC/5 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1089 - Departament de Traducció i d'Interpretació - Doblatge i 
Subtitulació - Professor Associat nivell 3 2hores - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Videoconferència per teams 

Data de constitució 02/07/2020 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
20 

Màxim 20 punts [10punts: Llicenciatura o grau 1: Coincident amb el perfil (10) 
afí al perfil (6) altres 3)] i [10punts_ Màster 1: Coincident amb el perfil (4) afí al 
perfil (3) altres (2) Postgrau 2: Coincident amb el perfil (1) afí al perfil (0,5) 
altres (0,25) Títol de Doctor 3: Coincident amb el perfil (4) afí al perfil (3) altres 
(2) Altres (experiència investigadora) 4: Coincident amb el perfil (1) afí al perfil 
(0,5) ] 

Coneixement 
d'idiomes 
20 

Màxim 5 punts: 1. Quart idioma (2,5), cinquè idioma (5) 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
55 

Màxim 55 punts: 53,5punts [40punts: Experiència universitària perfil: 1: Entre 
2 i 5 anys (30) entre 6 i 10 anys (35) més d'11 anys (40) 13,5 punts: Experiència 
universitària altra: 2: Entre 2 i 5 anys (5) entre 6 i 10 anys (8,5) més d'11 anys 
(13,5) 1.5 punts: Innov docent: materials 0.5 Innov. docent: disseny i org. 
cursos 0.5 i Formació per a la docència 0.5 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Màxim 5 punts: 1. Quart idioma (2,5), cinquè idioma (5) 
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Plaça 
B20A1090 - Departament de Traducció i d'Interpretació - Localització 
multimèdia i de videojocs - Professor Associat nivell 3 1hora - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Videoconferència per teams 

Data de constitució 02/07/2020 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
20 

Màxim 20 punts [10punts: Llicenciatura o grau 1: Coincident amb el perfil (10) 
afí al perfil (6) altres 3)] i [10punts_ Màster 1: Coincident amb el perfil (4) afí al 
perfil (3) altres (2) Postgrau 2: Coincident amb el perfil (1) afí al perfil (0,5) 
altres (0,25) Títol de Doctor 3: Coincident amb el perfil (4) afí al perfil (3) altres 
(2) Altres (experiència investigadora) 4: Coincident amb el perfil (1) afí al perfil 
(0,5) ] 

Expedient acadèmic 
20 

Màxim 20 punts [10punts: Llicenciatura o grau 1: Coincident amb el perfil (10) 
afí al perfil (6) altres 3)] i [10punts_ Màster 1: Coincident amb el perfil (4) afí al 
perfil (3) altres (2) Postgrau 2: Coincident amb el perfil (1) afí al perfil (0,5) 
altres (0,25) Títol de Doctor 3: Coincident amb el perfil (4) afí al perfil (3) altres 
(2) Altres (experiència investigadora) 4: Coincident amb el perfil (1) afí al perfil 
(0,5) ] 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
55 

Màxim 55 punts: 53,5punts [40punts: Experiència universitària perfil: 1: Entre 
2 i 5 anys (30) entre 6 i 10 anys (35) més d'11 anys (40) 13,5 punts: Experiència 
universitària altra: 2: Entre 2 i 5 anys (5) entre 6 i 10 anys (8,5) més d'11 anys 
(13,5) 1.5 punts: Innov docent: materials 0.5 Innov. docent: disseny i org. 
cursos 0.5 i Formació per a la docència 0.5 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Màxim 5 punts: 1. Quart idioma (2,5), cinquè idioma (5) 
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Plaça 
B20A1168 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Gèneres en 
videojocs - Professor Associat nivell 3 6hores - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Barcelona 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau en comunicació, 5 punts. grau afí, 3. Màster en comunicació 5 punts. 
màster afí, 3 doctorat en comunicació 8 punts afí, 4. altres mèrits o 
reconeixements acadèmics (premis, etc.), fins a 2 punts. 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional específica, 3 punts per any; experiència professional 
afí, 1 punt per any. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Responsable de l'assignatura, 5 punts per any; docència de seminari o 
assignatura afí, dos punts per any 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Per coneixement de grau superior d'idioma, a banda de català i castellà: si és 
anglès, fins a 5 punts altres llengues, fins a 3. 

Investigació 
10 

Per cada publicació rellevant entre 1 i 3 punts: llibre, capítol de llibre o article 
acadèmic, vinculat a la matèria. Per cada participació en projectes de recerca, 
2 punts. Per altres mèrits en recerca (premis...), 3 punts. 
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Plaça 
B20A1181 - Departament de Física - Docència en Electromagnetisme i 
Laboratori d'Electromagnetisme. (Titulacions Física, Nanociència i 
Nanotecnologia, Enginyeries) - Professor Associat nivell 3 6hores - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc: Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Graus i llicenciatures: fins a 15 punts. Acreditacions: fins a 15 punts. Llocs 
docents I de Recerca occupants: fins a 15 punts 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Experiència docent universitaria: fins a 25 punts experiència docent 
secundària: fins a 10 punts altra experiència docent: fins a 5 punts 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Experiència docent universitaria: fins a 25 punts experiència docent 
secundària: fins a 10 punts altra experiència docent: fins a 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: fins a 10 punts; Altres idiomes: 3 punts per idioma 

Experiència en 
recerca 
10 

Publicacions: 10 punts per cada publicación 5 punts per cada Presentación, 
ponencia, etc... fins a 5 punts per alertes publicaciones científiques 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
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Plaça 
B20A1200 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Estructura de la 
comunicació  (3 seminaris) - Professor Associat nivell 3 4hores - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau en Comunicació, 5 punts. Grau afí, 3 punts. Màster en Comunicació, 5 
punts. Màster afí, 3 punts. Doctorat en Comunicació, 8 punts. Doctorat afí, 4 
punts. Mèrits addicionals (premis o reconeixements acadèmics), 2 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
30 

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

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem. Responsable de l'assignatura, 5 punts per any. Docència de seminari o 
d'assignatura afí, 2 punts per any. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Barem. 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...), 3 punts. 
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2020/D/LE/CC/5 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1201 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Història del 
Periodisme a Catalunya i Espanya  (3 seminaris) - Professor Associat nivell 3 
4hores - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Barem. Grau en Comunicació, 5 punts Grau afí, 3 punts. Màster en 
Comunicació, 5 punts Màster afí, 3 punts. Doctorat en Comunicació, 8 punts 
Doctorat afí, 4 punts. Mèrits addicionals (premis o reconeixements acadèmics), 
2 punts. 

Expedient acadèmic 
30 

Barem. Grau en Comunicació, 5 punts Grau afí, 3 punts. Màster en 
Comunicació, 5 punts Màster afí, 3 punts. Doctorat en Comunicació, 8 punts 
Doctorat afí, 4 punts. Mèrits addicionals (premis o reconeixements acadèmics), 
2 punts. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem. Responsable de l'assignatura, 5 punts per any. Docència de seminari o 
d'assignatura afí, 2 punts per any. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Barem. 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...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1202 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Economia de la 
comunicació  (3 seminaris). Pràcticum. Treball de fi de grau. - Professor 
Associat nivell 3 4hores - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Barem. Grau en Comunicació, 5 punts Grau afí, 3 punts. Màster en 
Comunicació, 5 punts Màster afí, 3 punts. Doctorat en Comunicació, 8 punts 
Doctorat afí, 4 punts. Mèrits addicionals (premis o reconeixements acadèmics), 
2 punts. 

Experiència 
professional 
30 

Barem. Experiència professional específica, 3 punts per any. Experiència 
professional afí, 1 punt per any. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem. Responsable de l'assignatura, 5 punts per any. Docència de seminari o 
d'assignatura afí, 2 punts per any. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Barem. 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...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1203 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Teories de la 
comunicació (4 seminaris) - Professor Associat nivell 3 5hores - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
20 

Barem. Grau en Comunicació, 5 punts Grau afí, 3 punts. Màster en 
Comunicació, 5 punts Màster afí, 3 punts. Doctorat en Comunicació, 8 punts 
Doctorat afí, 4 punts. Mèrits addicionals (premis o reconeixements acadèmics), 
2 punts. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem. Responsable de l'assignatura, 5 punts per any. Docència de seminari o 
d'assignatura afí, 2 punts per any. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem. Responsable de l'assignatura, 5 punts per any. Docència de seminari o 
d'assignatura afí, 2 punts per any. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Barem. 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...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - Professorat Associat 2020-2021 
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Plaça 
B20A1204 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Polítiques de 
comunicació i Indústries Culturals - Professor Associat nivell 3 5hores - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Barem. Grau en Comunicació, 5 punts Grau afí, 3 punts. Màster en 
Comunicació, 5 punts Màster afí, 3 punts. Doctorat en Comunicació, 8 punts 
Doctorat afí, 4 punts. Mèrits addicionals (premis o reconeixements acadèmics), 
2 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
30 

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

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem. Responsable de l'assignatura, 5 punts per any. Docència de seminari o 
d'assignatura afí, 2 punts per any. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Barem. 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...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - 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 
B20A1205 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Dret de la 
comunicació i deontologia professional  (2 seminaris) - Professor Associat 
nivell 3 5hores - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 23/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Barem. Grau en Comunicació, 5 punts Grau afí, 3 punts. Màster en 
Comunicació, 5 punts Màster afí, 3 punts. Doctorat en Comunicació, 8 punts 
Doctorat afí, 4 punts. Mèrits addicionals (premis o reconeixements acadèmics), 
2 punts. 

Expedient acadèmic 
30 

Barem. Grau en Comunicació, 5 punts Grau afí, 3 punts. Màster en 
Comunicació, 5 punts Màster afí, 3 punts. Doctorat en Comunicació, 8 punts 
Doctorat afí, 4 punts. Mèrits addicionals (premis o reconeixements acadèmics), 
2 punts. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Barem. Responsable de l'assignatura, 5 punts per any. Docència de seminari o 
d'assignatura afí, 2 punts per any. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Barem. 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...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - 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 
B20A1206 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Teories de la 
comunicació . Teoria i pràctica del periodisme especialitza. Escriptura 
periodística II. - Professor Associat nivell 3 5hores - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Barcelona 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau en comunicació, 5 punts. grau afí, 4. Màster en comunicació 5 punts. 
màster afí, 4. doctorat en comunicació 8 punts afí, 6. altres mèrits o 
reconeixements acadèmics (premis, etc.), fins a 2 punts. 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional específica, 3 punts per any; experiència professional 
afí, 1 punt per any. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Responsable de l'assignatura, 5 punts per any; docència de seminari o 
assignatura afí, dos punts per any 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Per cada publicació rellevant entre 1 i 3 punts: llibre, capítol de llibre o article 
acadèmic, vinculat a la matèria. Per cada participació en projectes de recerca, 
2 punts. Per altres mèrits en recerca (premis...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - 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 
B20A1207 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Teoria i pràctica 
del periodisme especialitzat (2 seminaris). Escriptura periodística II. - 
Professor Associat nivell 3 5hores - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Barcelona 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau en comunicació, 5 punts. grau afí, 3. Màster en comunicació 5 punts. 
màster afí, 3 doctorat en comunicació 8 punts afí, 4. altres mèrits o 
reconeixements acadèmics (premis, etc.), fins a 2 punts. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Responsable de l'assignatura, 5 punts per any; docència de seminari o 
assignatura afí, dos punts per any 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Responsable de l'assignatura, 5 punts per any; docència de seminari o 
assignatura afí, dos punts per any 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Per cada publicació rellevant entre 1 i 3 punts: llibre, capítol de llibre o article 
acadèmic, vinculat a la matèria. Per cada participació en projectes de recerca, 
2 punts. Per altres mèrits en recerca (premis...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - 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 
B20A1208 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Periodisme 
cultural  (2 seminaris). Escriptura periodística II. - Professor Associat nivell 3 
5hores - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Barcelona 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau en comunicació, 5 punts. grau afí, 3. Màster en comunicació 5 punts. 
màster afí, 3 doctorat en comunicació 8 punts afí, 4. altres mèrits o 
reconeixements acadèmics (premis, etc.), fins a 2 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
30 

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

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Responsable de l'assignatura, 5 punts per any; docència de seminari o 
assignatura afí, dos punts per any 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Per cada publicació rellevant entre 1 i 3 punts: llibre, capítol de llibre o article 
acadèmic, vinculat a la matèria. Per cada participació en projectes de recerca, 
2 punts. Per altres mèrits en recerca (premis...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - 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 

B20A1209 - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Teories de la 
comunicació. Teoria i pràctica del periodisme especialitzat . Dret de la 
comunicació i deontologia professional. - Professor Associat nivell 3 3hores - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Barcelona 

Data de constitució 25/06/2020 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau en comunicació, 5 punts. grau afí, 4. Màster en comunicació 5 punts. 
màster afí, 4. doctorat en comunicació 8 punts afí, 6. altres mèrits o 
reconeixements acadèmics (premis, etc.), fins a 2 punts. 

Expedient acadèmic 
30 

Grau en comunicació, 5 punts. grau afí, 4. Màster en comunicació 5 punts. 
màster afí, 4. doctorat en comunicació 8 punts afí, 6. altres mèrits o 
reconeixements acadèmics (premis, etc.), fins a 2 punts. 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
30 

Responsable de l'assignatura, 5 punts per any; docència de seminari o 
assignatura afí, dos punts per any 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

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

Investigació 
10 

Per cada publicació rellevant entre 1 i 3 punts: llibre, capítol de llibre o article 
acadèmic, vinculat a la matèria. Per cada participació en projectes de recerca, 
2 punts. Per altres mèrits en recerca (premis...), 3 punts. 

 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - 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 

B20A1210 - Departament de Biologia Animal, de  Biologia Vegetal i 
d'Ecologia - Docència teòrica i pràctica de Zoologia a l'àmbit dels Graus de 
Biologia Ambiental, Biologia (i graus afins) - Professor Associat nivell 3 
5hores - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions Unitat de 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; Producció 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/5 - 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 
B20A1275 - Departament de Filologia Anglesa i de Germanística - Lingüística 
Anglesa gramàtica - Professor Associat nivell 3 6hores - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió de la Comissió via Teams 

Data de constitució 29/06/2020 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Tesi doctoral rellevant per l'àrea: 10 / Màster: 5 / Publicacions acadèmiques i 
experiència investigadora: 10 / Altra formació rellevant: 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
15 

Experiència impartint la matèria (5 anys o > 5 anys): 25 / Experiència impartint 
la matèria (2-5 anys): 13 / Experiència impartint la matèria (1-2 anys): 5 / 
Docència universitària no impartint la matèria (> 5 - < 5 anys): 5 

Experiència docent 
en el perfil de la 
plaça 
25 

Experiència impartint la matèria (5 anys o > 5 anys): 25 / Experiència impartint 
la matèria (2-5 anys): 13 / Experiència impartint la matèria (1-2 anys): 5 / 
Docència universitària no impartint la matèria (> 5 - < 5 anys): 5 

Coneixement 
d'idiomes 
30 

Domini de l'anglès nivell C2: 30 / Domini de l'anglès nivell C1: 15 

  

 
 
 

Criteris i Barems de selecció 
2020/D/LE/CC/5 - Professorat Associat 2020-2021 


