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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

1 

 

Plaça 
B22A0381 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Botànica / Micologia 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Unitat 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

Experiència laboral en l'àmbit de la plaça (fins a 15 punts) / Participació en 
convenis en l'àmbit del perfil de la plaça (fins a 10 punts) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència en la impartició d'assignatures de biologia vegetal (botànica i 
micologia) de caire general (fins a 15 punts)/ Experiència docent en altres 
àmbits (fins a 10 punts) 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat afi a l'àmbit del perfil de la plaça (fins a 10 punts) / Master afi a 
l'àmbit del perfil de la plaça (fins a 5 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement oral i escrit de català (nivell equivalent al nivell C) (fins a 10 
punts) 

Entrevista 
25 

Coordinació, adaptació i integració a l'equip de treball (fins a 10 punts) / 
Motivació per la docència (fins a 10 punts) /Autonomia i iniciativa personal 
(fins a 5 punts) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

2 

 

Plaça 

B22A1389 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Docència en l'àmbit de 
la zoologia als graus de Biologia Ambiental, Biotecnologia i Ciència i 
Tecnologia dels Aliments. La docència encarregada inclourà activitat 
presencial, gestió de grups, tutorització i seguiment dels estudiants i les 
activitats d'avaluació. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
10 

Barem 1: Llicenciatura o Grau de l'àmbit de la Biologia amb l'especialitat del 
perfil de la plaça. 7 punts. Requisit imprescindible per optar a la plaça. Barem 
2: Màster relacionat amb el perfil de la plaça. 3 punts. 

Experiència 
professional 
45 

Barem 1: 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. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Barem 1: Experiència docent universitària en el perfil de la plaça. 10 punts per 
curs acadèmic complet. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Català i/o castellà fluid. Fins a 3 punts. Barem 2: Anglès. Fins a 2 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

3 

 

Plaça 
B22A1390 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Botànica / Micologia 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Unitat 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

Experiència laboral en l'àmbit de la plaça (fins a 15 punts) / Participació en 
convenis en l'àmbit del perfil de la plaça (fins a 10 punts) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència en la impartició d'assignatures de biologia vegetal (botànica i 
micologia) de caire general (fins a 15 punts)/ Experiència docent en altres 
àmbits (fins a 10 punts) 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat afi a l'àmbit del perfil de la plaça (fins a 10 punts) / Master afi a 
l'àmbit del perfil de la plaça (fins a 5 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement oral i escrit de català (nivell equivalent al nivell C) (fins a 10 
punts) 

Entrevista 
25 

Coordinació, adaptació i integració a l'equip de treball (fins a 10 punts) / 
Motivació per la docència (fins a 10 punts) /Autonomia i iniciativa personal 
(fins a 5 punts) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

4 

 

Plaça 

B22A1799 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Docència en l’àmbit de 
la zoologia. La docència encarregada inclourà activitat presencial, gestió de 
grups, tutorització i seguiment dels estudiants i les activitats d’avaluació. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
10 

Barem 1: Llicenciatura o Grau de l'àmbit de la Biologia amb l'especialitat del 
perfil de la plaça. 7 punts. Requisit imprescindible per optar a la plaça. Barem 
2: Màster relacionat amb el perfil de la plaça. 3 punts. 

Experiència 
professional 
45 

Barem 1: 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. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Barem 1: Experiència docent universitària en el perfil de la plaça. 10 punts per 
curs acadèmic complet. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Català i/o castellà fluid. Fins a 3 punts. Barem 2: Anglès. Fins a 2 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

5 

 

Plaça 
B22A1527 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Histologia mèdica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Unitat d´Histologia Mèdica. Fac. Medicina. UAB 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Grau de doctor en Medicina, Ciències Biomèdiques (100%), en graus afins 
(50%) 

Experiència 
professional 
30 

· Cal tenir experiència professional en el camp de la histologia humana (25%)  
· Cal tenir experiència en els procediments tècnics relacionats amb la 
preparació de material histològic (25%)  · Es requereix experiència en el 
maneig de microscòpia òptica i confocal (25%) . Cal experiència en l'ús de les 
noves tecnologies en docència no presencial (25%) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

· Cal tenir experiència en la impartició de docència teòrica i pràctica 
relacionada amb el perfil de la plaça (50%), en assignatures afins (25%). Cal 
experiència en la preparació de material docent relacionat amb el perfil 
docent de la plaça (50%), en assignatures afins (25%) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Es requereix coneixement en català, castellà i anglès 

Entrevista 
20 

Disponibilitat horària i altres aspectes d'interès 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

6 

 

Plaça 
B22A1528 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Histologia mèdica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Unitat d´Histologia Mèdica. Fac. Medicina. UAB 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Grau de doctor en Medicina, Ciències Biomèdiques (100%), en graus afins 
(50%) 

Experiència 
professional 
30 

· Cal tenir experiència professional en el camp de la histologia humana (25%)  
· Cal tenir experiència en els procediments tècnics relacionats amb la 
preparació de material histològic (25%)  · Es requereix experiència en el 
maneig de microscòpia òptica i confocal (25%) . Cal experiència en l'ús de les 
noves tecnologies en docència no presencial (25%) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

· Cal tenir experiència en la impartició de docència teòrica i pràctica 
relacionada amb el perfil de la plaça (50%), en assignatures afins (25%). Cal 
experiència en la preparació de material docent relacionat amb el perfil 
docent de la plaça (50%), en assignatures afins (25%) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Es requereix coneixement en català, castellà i anglès 

Entrevista 
20 

Disponibilitat horària i altres aspectes d'interès 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

7 

 

Plaça 
B22A1523 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Ciència Animal i dels Aliments - Producció Animal Integrada: Producció i 
Sanitat de Bovins 

Lloc de constitució de 
la comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Experiència 
professional 
40 

 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

 

Expedient acadèmic 
15 

 

Coneixement 
d'idiomes 
10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

8 

 

Plaça 
B22A1643 - Professor Associat nivell 3 1hora-1460L03P01 - Departament de 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Didàctica de la 
Geologia 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat d'Educació 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

20% Grau de Geologia 10% Altres estudis afins 

Experiència 
professional 
20 

5% per curs complet de docent en exercici a centre de secundària, fins topall 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

10% per assignatura i curs acadèmic, fins topall 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

5% per certificació B1 o equivalent d'anglès 5% per un curs o més de docència 
en anglès 

Màsters realitzats 
20 

10% Màster de Recerca en Educació, Didàctica de la Matemàtica 10% Màster 
Professionalitzador de l'àmbit de l'educació 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

9 

 

Plaça 
B22A1651 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Practicum i 
TFG d'educació primària i infantil 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat d'Educació 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

20% Grau de Ciències o afins, Grau d'educació primària o educació infantil 5% 
Altres estudis afins (doctorat, segon grau, ...) 

Experiència 
professional 
15 

5% per curs complet de docent en exercici en centre de primària o infantil, 
fins topall 5% per experiències professionals vinculades al món de l'educació 
científica 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

10% per assignatura i curs acadèmic, fins topall 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

5% per certificació B1 o equivalent d'anglès 5% per un curs o més de docència 
en anglès 

Màsters realitzats 
20 

10% Màster de Recerca en Educació, Didàctica de la Matemàtica 10% Màster 
Professionalitzador de l'àmbit de l'educació 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

10 

 

Plaça 

B22A1667 - Professor Associat nivell 3 5hores-1460L03P05 - Departament 
de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals - 
Ensenyament i Aprenentatge del Medi (2on), Gènere i Ciència i Practicum i 
TFG d'educació primària i infantil 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat d'Educació 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

20% Grau de Ciències o afins, Grau d'educació primària o educació infantil 
10% Altres estudis afins (doctorat, segon grau, ...). Imprescindible acreditar 
d'alguna forma coneixement sobre el tema d'educació científica i gènere. 

Experiència 
professional 
10 

5% per curs complet de docent en exercici en centre de primària o infantil, 
fins topall 5% per experiències professionals vinculades al món de l'educació 
científica i/o educació científica i gènere 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

10% per assignatura i curs acadèmic, fins topall 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

5% per certificació B1 o equivalent d'anglès 5% per un curs o més de docència 
en anglès 

Màsters realitzats 
20 

10% Màster de Recerca en Educació, Didàctica de la Matemàtica 10% Màster 
Professionalitzador de l'àmbit de l'educació 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

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

Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

11 

 

Plaça 
B22A1668 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Màster de 
secundària, Pràcticum i TFM 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat d'Educació 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

15% Grau de Ciències o afins 10% Altres estudis superiors relacionats amb 
l?àmbit educatiu (doctorat, altres graus,...) 

Experiència 
professional 
15 

5% per curs complet de docent en exercici a centre de secundària, fins topall 
5% per experiències professionals vinculades al món de l'educació científica 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

10% per assignatura i curs acadèmic, fins topall 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

5% per certificació B1 o equivalent d'anglès 5% per un curs o més de docència 
en anglès 

Màsters realitzats 
20 

10% Màster de Recerca en Educació, Didàctica de la Matemàtica  10% Màster 
Professionalitzador de l'àmbit de l'educació 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

12 

 

Plaça 
B22A1248 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Dret Privat - Dret civil 

Lloc de constitució de 
la comissió 

reunió virtual teams 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

anys de docència: 20 / formació continuada: 10 

Experiència 
professional 
30 

anys d'experiència en l'àmbit del dret civil del perfil de la plaça: 30 

Expedient acadèmic 
15 

expedient grau: 5 / postgrau, màsters, doctorat : 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

català, castellà, anglès: 5 

Entrevista 
20 

entrevista: 20 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

13 

 

Plaça 
B22A1249 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Dret Privat - Dret civil 

Lloc de constitució de 
la comissió 

reunió virtual teams 

Data de constitució 18/07/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

anys de docència: 20 / formació continuada: 10 

Experiència 
professional 
30 

anys d'experiència en l'àmbit del dret civil del perfil de la plaça: 30 

Expedient acadèmic 
15 

expedient grau: 5 / postgrau, màsters, doctorat : 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

català, castellà, anglès: 5 

Entrevista 
20 

entrevista: 20 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça 
B22A1353 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Relacions Internacionals / 
Anàlisi de conflictes (impartida en anglès) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB - TEAMS 

Data de constitució 26/07/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorado relacionado con el àrea del conocimiento del perfil de la plaza: 10 
/ Master y posgrado (relacionado con el: 5 / Graus/Llicenciatura del perfil de 
la plaça / Premi extraordinari: 1 / Doctorando: 1 

Experiència 
professional 
20 

Trabajo en instituciones u otro asesoramiento relacionado con el perfil de la 
plaza: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Docencia directamente relacionada con los perfiles de la plaza (véase las 
respectivas guías docentes de acceso público en la web de la UAB)(en caso de 
más de un perfil se prorrateará): 25 / Dirección e TFM/TFG (1 c/u hasta 3): 3 / 
Otra docencia de grau o postgrau relevante: 2 / acreditación de formación 
docente: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Inglés: 8 / otro (no Inglés cast. cat): 1 / otro 2º (no Inglés cast. cat): 1 

Investigació 
20 

publicaciones académicas (1 c/u hasta 5): 5 / participación en proyectos de 
investigación (1 c/u hasta 5): 5 / comunicación en congresos/jornadas (1 c/u 
hasta 5): 5 / participación en seminarios (1 c/u hasta 3): 3 / asistencia a 
congresos, jornadas y simi 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça 
B22A1809 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Dret Tributari 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB-Teams 

Data de constitució 26/07/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
20 

Grau de Doctor/a en Dret: 10 -  Master i postgraus (relacionat amb  el perfil 
de la plaça): fins a 5 punts - Grau/llicenciatura del perfil de la placa: fins a 3 
punts - Premi extraordinari: 1 punt - Doctorand: 1 punt. 

Experiència 
professional 
25 

Treball a institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents de accés públic a la web de la UAB): fins a 30 punts 
- Direcció de TFM/TFG: 1 punt per c/u fins a un màxim de 5 punts - Altre 
docència de grau o post grau rellevant: fins a 3 punts - Acreditacions de 
formació docent: fins a 2 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Coneixement de l?anglès nivell mínim de First Certificate: fins a 3 punts - Altre 
llengua: fins a 1 punt - Tercera llengua: fins a 1 punt 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques: 1 punt per c/u fins un màxim de 5 punts - 
Comunicacions a congressos/jornades: 1 punt c/u fins un màxim de 5 punts - 
Participació a projectes de recerca: 1 punt c/u fins a un màxim de 3 punts - 
Asistencia a congressos, jornades i 
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Plaça 
B22A1810 - Professor Associat nivell 3 1hora-1460L03P01 - Departament de 
Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Dret del Treball i de la 
Seguretat Social 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB-Teams 

Data de constitució 26/07/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
20 

Grau de Doctor/a en Dret: 10 - Master i postgraus (relacionat amb  el perfil de 
la plaça): fins a 5 punts - Grau/llicenciatura del perfil de la placa: fins a 3 punts 
- Premi extraordinari: 1 punt - Doctorand: 1 punt. 

Experiència 
professional 
25 

Treball a institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents de accés públic a la web de la UAB): fins a 30 punts 
-  Direcció de TFM/TFG: 1 punt per c/u fins a un màxim de 5 punts - Altre 
docència de grau o post grau rellevant: fins a 3 punts - Acreditacions de 
formació docent: fins a 2 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Coneixement de l'anglès nivell mínim de First Certificate: fins a 3 punts - Altre 
llengua: fins a 1 punt - Tercera llengua: fins a 1 punt 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques: 1 punt per c/u fins un màxim de 5 punts 
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Plaça 
B22A1811 - Professor Associat nivell 3 1hora-1460L03P01 - Departament de 
Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Dret del Treball i de la 
Seguretat Social 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB-Teams 

Data de constitució 26/07/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
20 

Grau de Doctor/a en Dret: 10 -  Master i postgraus (relacionat amb  el perfil 
de la plaça): fins a 5 punts - Grau/llicenciatura del perfil de la placa: fins a 3 
punts - Premi extraordinari: 1 punt - Doctorand: 1 punt. 

Experiència 
professional 
25 

Treball a institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents de accés públic a la web de la UAB): fins a 30 punts 
- Direcció de TFM/TFG: 1 punt per c/u fins a un màxim de 5 punts - Altre 
docència de grau o post grau rellevant: fins a 3 punts - Acreditacions de 
formació docent: fins a 2 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Coneixement de l'anglès nivell mínim de First Certificate: fins a 3 punts -  Altre 
llengua: fins a 1 punt - Tercera llengua: fins a 1 punt 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques: 1 punt per c/u fins un màxim de 5 punts - 
Comunicacions a congressos/jornades: 1 punt c/u fins un màxim de 5 punts - 
Participació a projectes de recerca: 1 punt c/u fins a un màxim de 3 punts - 
Asistencia a congressos, jornades i 
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Plaça 
B22A1812 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Protecció de dades 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB-Teams 

Data de constitució 26/07/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
20 

Grau de Doctor/a en Dret: 10 -  Master i postgraus (relacionat amb  el perfil 
de la plaça): fins a 5 punts - Grau/llicenciatura del perfil de la placa: fins a 3 
punts - Premi extraordinari: 1 punt - Doctorand: 1 punt. 

Experiència 
professional 
25 

Treball a institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents de accés públic a la web de la UAB): fins a 30 punts 
- Direcció de TFM/TFG: 1 punt per c/u fins a un màxim de 5 punts - Altre 
docència de grau o post grau rellevant: fins a 3 punts - Acreditacions de 
formació docent: fins a 2 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Coneixement de l'anglès nivell mínim de First Certificate: fins a 3 punts -  Altre 
llengua: fins a 1 punt - Tercera llengua: fins a 1 punt 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques: 1 punt per c/u fins un màxim de 5 punts - 
Comunicacions a congressos/jornades: 1 punt c/u fins un màxim de 5 punts - 
Participació a projectes de recerca: 1 punt c/u fins a un màxim de 3 punts - 
Asistencia a congressos, jornades i 
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Plaça 
B22A1798 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Filosofia - Filosofía Moderna y Filosofía de la Ilustraciíón 

Lloc de constitució de 
la comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

 

Investigació 
20 

 

Expedient acadèmic 
15 

 

Experiència 
professional 
10 

 

Coneixement 
d'idiomes 
5 
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Plaça 
B22A1186 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Física - Física General 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma 

Investigació 
10 

Publicacions 10 punts per cada publicació 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Plaça 
B22A1405 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Física - Òptica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma 

Investigació 
10 

Publicacions 10 punts per cada publicació 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Plaça 
B22A1561 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Física - Física teòrica-Mecànica quàntica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma 

Investigació 
10 

Publicacions 10 punts per cada publicació 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Plaça 
B22A1562 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Física - Física teòrica-Mecànica quàntica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma 

Investigació 
10 

Publicacions 10 punts per cada publicació 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Plaça 
I0004835 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament de 
Física - Física teòrica - Mecànica quàntica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma 

Investigació 
10 

Publicacions 10 punts per cada publicació 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Plaça 
B22A1495 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Geografia - Mobilitat Sostenible i Territori 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 0 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2 

Experiència 
professional 
15 

Activitats professionals que s?adeqüin al perfil de la plaça: 15 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de Màster i-o postgrau relacionat amb el perfil de la 
plaça: 45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de 
la plaça: 5 / Impartició de docència de grau de Geografia o graus afins: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 5 / Participació en 
projectes d'investigació relacionats amb el perfil de la plaça: 5 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

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

Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/12 – Professorat associat 2022-2023 

26 

 

Plaça 

B22A1678 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Pedagogia Aplicada - GRAU EDUCACIÓ PRIMÀRIA - SUPERVISADA - 
103702 - PRACTICUM III (GEP 22-23) / GRAU EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 
SUPERVISADA - 103702 - PRACTICUM III (GEP 22-23) / GRAU EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA - 102067 - Planificació, investigació i innovació - 2n SEMESTRE - 
Dijous de 8 a 13 hores / GRAU EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 102067 - Planificació, 
investigació i innovació - 2n SEMESTRE - Dimecres de 8 a 13 hores 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 25/07/2022 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
20 

PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues 
carreres: educació + altre afí): 4 / PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 
/ Carreres afins (sociologia, psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit 
educació: 8 / Màster àmbits a 

Experiència 
professional 
25 

En sector pedagògic vinculat a la plaça: 10 / En sector pedagògic sense 
vinculació a la plaça: 5 / Experiència acumulada inferior a 5 anys en sector 
pedagògic: 5 / Experiència acumulada superior a 6 anys en sector pedagògic: 
10 / Formació permanent professional (Més de 100h acumulades): 8 / 
Formació permanent professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i 
experiència en sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Mateixes assignatures plaça (totes): 15 / Mateixes assignatures plaça (no 
totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees 
afins: 2 / Participació DIOE: col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / 
Participació DIOE: coordinació assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes 
innovació: 5 / Participació DIOE: formació docència universitària: 5 / 
Enquestes satisfacció alumnat (3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 
a 3.5): 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / Formació específica docència en 
anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 2 

Publicacions 
10 

Articles indexats (1.5 punt per article): 10 / Articles NO indexats (0,5 punt per 
article): 5 / Llibres i capítols (1 punt per text): 10 / Assistència a Congressos 
(0,5 per assistència): 5 / Publicacions derivades de congressos (1 per 
publicació): 5 
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Plaça 

B22A1679 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Pedagogia Aplicada - GRAU PEDAGOGIA - 101634 - El procés 
d'ensenyament aprenentatge (SEM1+2+3), 2 SEMESTRE - Dijous de 8 a 13 
hores 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 25/07/2022 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
20 

PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues 
carreres: educació + altre afí): 4 / PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 
/ Carreres afins (sociologia, psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit 
educació: 8 / Màster àmbits a 

Experiència 
professional 
25 

En sector pedagògic vinculat a la plaça: 10 / En sector pedagògic sense 
vinculació a la plaça: 5 / Experiència acumulada inferior a 5 anys en sector 
pedagògic: 5 / Experiència acumulada superior a 6 anys en sector pedagògic: 
10 / Formació permanent professional (Més de 100h acumulades): 8 / 
Formació permanent professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i 
experiència en sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Mateixes assignatures plaça (totes): 15 / Mateixes assignatures plaça (no 
totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees 
afins: 2 / Participació DIOE: col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / 
Participació DIOE: coordinació assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes 
innovació: 5 / Participació DIOE: formació docència universitària: 5 / 
Enquestes satisfacció alumnat (3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 
a 3.5): 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / Formació específica docència en 
anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 2 

Publicacions 
10 

Articles indexats (1.5 punt per article): 10 / Articles NO indexats (0,5 punt per 
article): 5 / Llibres i capítols (1 punt per text): 10 / Assistència a Congressos 
(0,5 per assistència): 5 / Publicacions derivades de congressos (1 per 
publicació): 5 
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Plaça 
B22A0352 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Sanitat i d'Anatomia Animals - Clínica de porcs/Clínica de cerdos/Swine 
medicine 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 20/07/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
50 

Experiència de més de 3 anys en relació al perfil de la plaça, fins a 50 punts -  
menys de 3 anys d'experiència professional, fins a 10 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència docent en activitats reglades oficials, fins a 20 punts -  activitats 
de divulgació o recolzament docent, fins a 5 punts 

Expedient acadèmic 
15 

Titulació de grau en veterinària o equivalent, 10 punts -  estudis 
d'especialització relacionats amb el perfil de la plaça, 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català i/o castellà fluïd, fins a 7 punts -  Anglès nivell B1 o superior, fins a 3 
punts 

  

  

  

  

  

 


