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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

1 

 

Plaça B22A1653 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari QC/3046 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent: 15 / Mitjana notable: 10 / Mitjana aprovat: 5 // 
Assignatures de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable: 10 màxim 

Experiència 
professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys: 15 / 2-5 anys: 20 / més de 5: 25 // Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys: 10 / 2-5 anys: 15 / més de 5: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys: 20 / entre 2-5 anys: 25 / més de 5 
anys: 30 // Experiència docent en temàtiques relacionades amb la informàtica 
entre 1-2 anys: 10 / 2-5 anys: 15 / més de 5: 20// Avaluació positiva de 
responsables docents: 10 // Valoració d'estudiants igual o superior a B 
(d'acord a criteris UAB): 5 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent): 5 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició: 15 // Coneixement de la docència 
universitària: 5 punts // Disponibilitat i flexibilitat d’horaris: 10 punts 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

2 

 

Plaça B22A2145 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra (UAB) 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
25 

Grau o equivalent 10% + Màster 5% i Doctorat 10%, tots tres en l'especialitat 
d'Història de l'Art o d'Arqueologia clàssica 

Experiència 
professional 
25 

Només es valorarà l'experiència professional relacionada amb el perfil de la 
plaça 25% 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Només es valorarà l'experiència docent relacionada amb el perfil de la plaça 
25% 

Coneixement 
d'idiomes 
25 

Català: 5%, Espanyol: 5% i Altres idiomes: 5% ( B1:2 punts B2:3 punts C1:4 
punts C2:5 punts) + Anglès: 10% ( B1:4 punts B2:6 punts C1:8 punts C2:10 
punts) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

3 

 

Plaça B22A0238 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx C1/121 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

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

Experiència 
professional 
40 

Barem: 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 40 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Barem: Experiència docent universitària en el perfil de la plaça. Experiència 
inferior o igual a 2 anys fins a 20 punts; experiència superior a 2 anys fins a 40 
punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Català i/o castellà fluid. Fins a 3 punts. Barem 2: Anglès. Fins a 2 
punts. 

Entrevista (només per 
aquelles persones que 
puguin superar la 
nota mínima al afegir-
hi la puntuació del 
criteri) 
10 

Barem: Es valorarà l'interès de la persona candidata, competències 
addicionals adequades pel perfil de la plaça i flexibilitat horària. 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

4 

 

Plaça B22A2151 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de reunions: C5/141 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Màster en Antropologia Biològica o afí: 5/ Doctorat: en Biodiversitat o afí: 15 

Experiència 
professional 
20 

Treball en temes relacionats amb el perfil de la plaça: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència en Genètica Humana i del càncer i Ciències de l'Educació: 20/ Altra 
docència universitària:5 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català:nivell C1 o equivalent: 5/ Anglès: B2 o equivalent: 5 

Entrevista 
25 

Motivació: 10/ Actitud: 5/ Comunicació oral:10 

  

  

  

  



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/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2149 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de reunions: C5/141 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Màster en Antropologia Biològica o afí: 5/ Doctorat: en Biodiversitat o afí: 15 

Experiència 
professional 
20 

Treball en temes relacionats amb el perfil de la plaça: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència en Primatologia i Biologia Humana: 20/ Altra docència 
universitària:5 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català:nivell C1 o equivalent: 5/ Anglès: B2 o equivalent: 5 

Entrevista 
25 

Motivació: 10/ Actitud: 5/ Comunicació oral:10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

6 

 

Plaça B22A2150 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de reunions: C5/141 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Màster en Antropologia Biològica o afí: 5/ Doctorat: en Biodiversitat o afí: 15 

Experiència 
professional 
20 

Treball en temes relacionats amb el perfil de la plaça: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència en Antropologia Forense i Ciències de l'Educació: 20/ Altra docència 
universitària:5 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català:nivell C1 o equivalent: 5/ Anglès: B2 o equivalent: 5 

Entrevista 
25 

Motivació: 10/ Actitud: 5/ Comunicació oral:10 
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2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

7 

 

Plaça B22A1800 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C2/408 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 6 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

60 x ((nombre de crèdits impartits pel candidat/a en la docència específica de 
la plaça x 0,8) + (nombre de crèdits impartits pel candidat/a en altres àmbits x 
0,2)) / suma de crèdits ponderats impartits per tots els candidats/es. 

Expedient acadèmic 
10 

Translació de l’expedient acadèmic a barem sobre 10. 

Experiència 
professional 
10 

10 punts per a cada candidat que acrediti experiència professional 
extrauniversitària 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

10 X ((0,7 x coneixement certificat d’anglès) + (0,3 per suma de coneixement 
certificat d’altres idiomes)) / (suma de puntuacions de tots els candidats). 

Investigació 
10 

10 x ((nombre de projectes en l’àmbit de la plaça x 0,4) + (nombre de 
projectes en altres àmbits x 0,3)+(Nombre de publicacions en l'àmbit de la 
plaça x 0,3)) / suma d'aportacions ponderades presentats per tots els 
candidats. 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

8 

 

Plaça B22A2134 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C2/044 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

- Llicenciatura/Grau en l’àmbit de les Biociències o les Ciències de la Salut: 1 
punt - Màster en l’àmbit de les Biociències o les Ciències de la Salut: 3 punts - 
Tesi Doctoral en l’àmbit de les Biociències o les Ciències de la Salut: 6 punts 
(modular els punts de la tesi doctoral en funció de si l’han acabat o està en 
curs) 

Experiència 
professional 
40 

- Experiència professional en empreses i/o recerca, en àmbit afí al perfil de la 
plaça: puntuació segons anys d’experiència (veure taula). S’afegiran punts 
extres si el candidat té publicacions en revistes indexades en els darrers 5 
anys (veure taula).- Experiència professional en empreses i/o recerca, en 
àmbit afí al perfil de la plaça: puntuació segons anys d’experiència. S’afegiran 
punts extres si el candidat té publicacions en revistes indexades en els darrers 
5 anys. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

- Docència universitària en àmbits afins al perfil de la plaça: màxim 35 
punts   (puntuació segons nombre d’hores impartides) - Docència no 
universitària o universitària fora del perfil de la plaça: màxim 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

- Català o castellà: 5 punts - Coneixement acreditat d’anglès (mínim nivell B2): 
B2, 3 punts; C1 o superior, 5 punts 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

9 

 

Plaça B22A2129 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Unitat de Biofísica. Facultat de Medicina 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
5 

Titulació en disciplines afins com a Doctor: 5p; Màster: 4p; Graduat: 3p / 
Titulació en altres disciplines: 2p 

Experiència 
professional 
5 

En l'àmbit científic experimental: 5p / En l'àmbit científic no experimental: 3p 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Docència específica del perfil: 35p / Docència similar a la del perfil: 20p 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Comprensió i expressió en català, castellà i anglès: 5 p /  Comprensió del 
català i del castellà i expressió en una d’elles: 3 p 

Entrevista 
50 

Demostració de coneixement en l'àmbit del perfil de la plaça: 25p / Expressió 
lingüística acadèmica; qualitat gramatical, lèxica, discurs ordenat i entenedor, 
argumentació basada en l'evidència: 20 p / Adequada explicació dels 
diferents punts presentats al CV: 5p 
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Criteris i barems de selecció 
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10 

 

Plaça B22A1684 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Treball Final de Grau: 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Criteris i barems de selecció 
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Plaça B22A1732 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Integració d'Objectes Digitals (Grau de Comunicació Interactiva): 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

12 

 

Plaça B22A1733 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Fonaments del Llenguatge Natural: 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1736 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Dissent d'algorismes: 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2155 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Metodologia de la Programació: 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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15 

 

Plaça B22A2156 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Enginyeria de Software: 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Plaça B22A2157 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Ciencia de Dades (Data Science): 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Plaça B22A2158 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Fonaments d'Enginyeria de Software: 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Plaça B22A2159 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Treball Fi de Grau: 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Plaça B22A2160 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Xarxes neuronals i Aprenentatge Profund (Deep Learning): 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2161 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Ciencies de la Computacio 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o grau en Informàtica o similar: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiencia en l'àmbit de la informàtica: 20 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Treball Fi de Grau: 60 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5 

Màsters realitzats 
5 

Master en Informàtica o similar: 3 / Doctorat en Informàtica o similar: 2 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1475 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Aula 218 

Data de constitució 24/11/2022 

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 relacionada amb el perfil de la plaça: 20 / Altres experiències 
personals afins: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Experiència docent relacionada amb el perfil de la plaça: 45 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixements demostrables d'anglès: 3 / Coneixements demostrables 
d'altres llengües diferents a les oficials: 2 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1377 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Online 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d’assignatura del perfil de la plaça, d' 1 a 4 anys: 5 / Responsable 
d’assignatura del perfil de la plaça, + de 4 anys: 10 / Professor de practiques, 
d’1 a 4 anys: 10 / Professor de practiques, +4 anys: 20 / Altra docència 
vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5 

Experiència 
professional 
45 

BLOCS A I B. BLOC A) Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts 
BLOC A): d'1 a 4 anys: 6 / + de 4 anys: 12 / trajectòria professional 
(coherència, polivalència, altres): 2 / càrrec: 5 / altres: 1 / BLOC B) Vinculada 
al perfil de la plaça a la que concursa (màx. 25 punts BLOC B): d'1 a 4 anys: 9 / 
+ de 4 anys: 17 / trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
càrrec: 5 / altres: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 3 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2097 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Online 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d’assignatura del perfil de la plaça, d' 1 a 4 anys: 5 / Responsable 
d’assignatura del perfil de la plaça, + de 4 anys: 10 / Professor de practiques, 
d’1 a 4 anys: 10 / Professor de practiques, +4 anys: 20 / Altra docència 
vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5 

Experiència 
professional 
45 

BLOCS A I B. BLOC A) Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts 
BLOC A): d'1 a 4 anys: 6 / + de 4 anys: 12 / trajectòria professional 
(coherència, polivalència, altres): 2 / càrrec: 5 / altres: 1 / BLOC B) Vinculada 
al perfil de la plaça a la que concursa (màx. 25 punts BLOC B): d'1 a 4 anys: 9 / 
+ de 4 anys: 17 / trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
càrrec: 5 / altres: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 3 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2098 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Online 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d’assignatura del perfil de la plaça, d' 1 a 4 anys: 5 / Responsable 
d’assignatura del perfil de la plaça, + de 4 anys: 10 / Professor de practiques, 
d’1 a 4 anys: 10 / Professor de practiques, +4 anys: 20 / Altra docència 
vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5 

Experiència 
professional 
45 

BLOCS A I B. BLOC A) Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts 
BLOC A): d'1 a 4 anys: 6 / + de 4 anys: 12 / trajectòria professional 
(coherència, polivalència, altres): 2 / càrrec: 5 / altres: 1 / BLOC B) Vinculada 
al perfil de la plaça a la que concursa (màx. 25 punts BLOC B): d'1 a 4 anys: 9 / 
+ de 4 anys: 17 / trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
càrrec: 5 / altres: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 3 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2165 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Comunicació Audiovisual i Publicitat UAB 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d'asignatura del perfil de la placa: d'1 a 4 anys 5, +de 4 anís: 10/ 
Professor de practiques:d'1 a 4a anís :10, +r4 anís: 20/Altra docencia 
vinculada a l'àmbit de la comunicación: 5/ 

Experiència 
professional 
45 

Vinculada a l'àmbit dr la comunicación ( max.20 punts). D'1 a 4 anys 6,  
+4anys 12./Trajectòria professional (coherencia, polivalència,altes):2 . Càrec, 
:5, Alres: 1/Vinxculada al perfil de la placa  a la que concursa ( max.25punts). 
D'1 a 4 : 9, +4anys:17/ Trayectoria professional ( coherencia, polivalència, 
altres) : 2, Càrrec.% Altres:1/ 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Licenciatura o Grau : 3 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes profesionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres:5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2166 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Comunicació Audiovisual i Publicitat UAB 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d'asignatura del perfil de la placa: d'1 a 4 anys 5, +de 4 anís: 10/ 
Professor de practiques:d'1 a 4a anís :10, +r4 anís: 20/Altra docencia 
vinculada a l'àmbit de la comunicación: 5/ 

Experiència 
professional 
45 

inculada a l'àmbit dr la comunicación ( max.20 punts). D'1 a 4 anys 6,  +4anys 
12./Trajectòria professional (coherencia, polivalència,altes):2 . Càrec, :5, 
Alres: 1/Vinxculada al perfil de la placa  a la que concursa ( max.25punts). D'1 
a 4 : 9, +4anys:17/ Trayectoria professional ( coherencia, polivalència, altres) : 
2, Càrrec.% Altres:1/ 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Licenciatura o Grau : 3 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes profesionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres:5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2167 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Comunicació Audiovisual i Publicitat UAB 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d'asignatura del perfil de la placa: d'1 a 4 anys 5, +de 4 anís: 10/ 
Professor de practiques:d'1 a 4a anís :10, +r4 anís: 20/Altra docencia 
vinculada a l'àmbit de la comunicación: 5/ 

Experiència 
professional 
45 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació ( max. 20 punta): d'1 a 4 anís :6 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Licenciatura o Grau : 3 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes profesionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres:5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2168 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Online 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d’assignatura del perfil de la plaça, d' 1 a 4 anys: 5 / Responsable 
d’assignatura del perfil de la plaça, + de 4 anys: 10 / Professor de practiques, 
d’1 a 4 anys: 10 / Professor de practiques, +4 anys: 20 / Altra docència 
vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5 

Experiència 
professional 
45 

BLOCS A I B. BLOC A) Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts 
BLOC A): d'1 a 4 anys: 6 / + de 4 anys: 12 / trajectòria professional 
(coherència, polivalència, altres): 2 / càrrec: 5 / altres: 1 / BLOC B) Vinculada 
al perfil de la plaça a la que concursa (màx. 25 punts BLOC B): d'1 a 4 anys: 9 / 
+ de 4 anys: 17 / trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
càrrec: 5 / altres: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 3 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2169 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Ciències de la Comunicació 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d’assignatura del perfil de la plaça: d 1 a 4 anys: 5; + de 4 anys: 
10; Professor de pràctiques: d'1 a 4 anys: 10; + de 4 anys: 20; Altra docència 
vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5 

Experiència 
professional 
45 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts) d'1 a 4 anys: 6; + de 4 
anys: 12; Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 Càrrec: 
5: Altres: 1; Vinculada al perfil de la plaça a la que concursa (màx. 25 punts) 
d'1 a 4: 9; + de 4 anys: 17; Trajectòria professional (coherència, polivalència, 
altres): 2; Càrrec: 5 Altres: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 3; Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 5; 
Màster o DEA: 3; Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 5; Doctorat: 3; 
Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 5 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2170 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Ciències de la Comunicació 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d’assignatura del perfil de la plaça: d 1 a 4 anys: 5; + de 4 anys: 
10; Professor de pràctiques: d'1 a 4 anys: 10; + de 4 anys: 20; Altra docència 
vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5 

Experiència 
professional 
45 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts) d'1 a 4 anys: 6; + de 4 
anys: 12; Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 Càrrec: 
5: Altres: 1; Vinculada al perfil de la plaça a la que concursa (màx. 25 punts) 
d'1 a 4: 9; + de 4 anys: 17; Trajectòria professional (coherència, polivalència, 
altres): 2; Càrrec: 5 Altres: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 3; Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 5; 
Màster o DEA: 3; Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 5; Doctorat: 3; 
Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 5 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2171 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Ciències de la Comunicació 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d’assignatura del perfil de la plaça: d 1 a 4 anys: 5; + de 4 anys: 
10; Professor de pràctiques: d'1 a 4 anys: 10; + de 4 anys: 20; Altra docència 
vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5 

Experiència 
professional 
45 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts) d'1 a 4 anys: 6; + de 4 
anys: 12; Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 Càrrec: 
5: Altres: 1; Vinculada al perfil de la plaça a la que concursa (màx. 25 punts) 
d'1 a 4: 9; + de 4 anys: 17; Trajectòria professional (coherència, polivalència, 
altres): 2; Càrrec: 5 Altres: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 3; Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 5; 
Màster o DEA: 3; Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 5; Doctorat: 3; 
Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 5 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 
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Plaça B22A2173 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Ciències de la Comunicació 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Responsable d’assignatura del perfil de la plaça: d 1 a 4 anys: 5; + de 4 anys: 
10; Professor de pràctiques: d'1 a 4 anys: 10; + de 4 anys: 20; Altra docència 
vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5 

Experiència 
professional 
45 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts) d'1 a 4 anys: 6; + de 4 
anys: 12; Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 Càrrec: 
5: Altres: 1; Vinculada al perfil de la plaça a la que concursa (màx. 25 punts) 
d'1 a 4: 9; + de 4 anys: 17; Trajectòria professional (coherència, polivalència, 
altres): 2; Càrrec: 5 Altres: 1 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 3; Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 5; 
Màster o DEA: 3; Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 5; Doctorat: 3; 
Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 5 

Altres mèrits a criteri 
de la comissió 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5 
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Plaça B22A0912 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx G5-125 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Màster de formació de professorat d'ESO, Batxillerat, FP i EOI / CAP / PGCE o 
equivalent, especialitat llengües estrangeres (15 punts) 

Experiència 
professional 
40 

Experiència professional en l'ensenyament de l'anglès a ESO i/o batxillerat (10 
per curs treballat) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència en la supervisió de pràctiques del Master de formació de 
professorat d'ESO, batxillerat, FP i EOI (5 punts per estudiant supervisat) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Nivell C2 d'anglès (5 punts) 

Investigació 
10 

Participació en projectes de recerca o d'innovació finançats en l'àmbit de 
l'ensenyament de llengües estrangeres a l'ESO, batxillerat, FP o EOI (5 punts) 
/ Estudis doctorals en educació (didàctica de les llengües estrangeres a ESO o 
batxillerat) en curs o acabat (5 punts) 
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Plaça B22A1988 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
5 

Grau/ Llicenciatura /Diplomatura relacionada amb el perfil de la plaça; 
Excel·lència en l'expedient acadèmic (expedient, matrícules d'honor, premi 
extraordinari) 

Experiència 
professional 
40 

Anys acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat a primària o 
secundària (5 punts per curs acadèmic, màxim 30); Publicacions (materials 
didàctics, articles de divulgació) (1 punt per publicació); Càrrecs de gestió en 
l'entorn educatiu (3 punts per càrrec) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Anys acadèmics en què s'ha impartit  l'assignatura  (15 punts per curs 
acadèmic/màxim 30) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català i castellà nivell nadiu, C2 o equivalent (3 català, 1 castellà); 
Coneixement d'altres llengües diferents a les que ja han puntuat que se 
certifiquin (1 / màxim 1) 

Formació permanent 
en continguts lligats a 
la plaça 
15 

Assistència a cursos de formació de didàctica de la llengua  (5 punts per curs) 
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Plaça B22A2092 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
5 

Grau/ Llicenciatura /Diplomatura relacionada amb el perfil de la plaça; 
Excel·lència en l'expedient acadèmic (expedient, matrícules d'honor, premi 
extraordinari) 

Experiència 
professional 
40 

Anys d'experiència en consulta logopèdica (20 punts/any) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Anys acadèmics en què s'ha impartit  l'assignatura  (15 punts per curs 
acadèmic/màxim 30) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català nivell nadiu, C2 o equivalent (3 punts); Coneixement d'anglès B2 o més 
(2 punts) 

Màsters realitzats 
20 

Estudis de màster acabats en el perfil (logopèdia, trastorns amb la llengua 
oral o escrita) 
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Plaça B22A0819 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 6 

Expedient acadèmic 
12 

6% Grau de Matemàtiques, 6% Grau d'Educació (Equivalència amb 
Diplomatures) 

Experiència 
professional 
33 

3% Curs complet com a mestre o professor de matemàtiques en centre 
escolar (fins a 9 cursos), 3% Conducció d'activitats de formació contínua de 
professorat (fins a 2 activitats) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

5% Curs complet com a professor d'assignatura de TFG o Pràcticum del Grau 
d'Educacó Primària 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

5% Coneixement certificat de català, 10% Conexeiment certificat d'anglès 
(Equivalència amb autoria o presentació de textos en català/anglès) 

Màsters realitzats 
20 

10% Màster de Formació del Professorat, 5% D'altres Màster d'Innovació 
Educativa, 5% Màster de Recerca en Educació 
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Plaça B22A2111 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 6 

Expedient acadèmic 
12 

6% Grau de Matemàtiques, 6% Grau d'Educació (Equivalència amb 
Diplomatures) 

Experiència 
professional 
33 

3% Curs complet com a mestre o professor de matemàtiques en centre 
escolar (fins a 9 cursos), 3% Conducció d'activitats de formació contínua de 
professorat (fins a 2 activitats) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

5% Curs complet com a professor d'assignatura d'Aprenentatge matemàtic i 
currículum del Grau d'Educació Primària 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

5% Coneixement certificat de català, 10% Conexeiment certificat d'anglès 
(Equivalència amb autoria o presentació de textos en català/anglès) 

Màsters realitzats 
20 

10% Màster de Formació del Professorat, 5% D'altres Màster d'Innovació 
Educativa, 5% Màster de Recerca en Educació 
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Plaça B22A1247 

Lloc de constitució de 
la comissió 

reunió virtual teams 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
30 

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

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

anys de docència: 20/ formació continuada 10 

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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Plaça B22A1263 

Lloc de constitució de 
la comissió 

reunió virtual teams 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
30 

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

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

anys de docència: 20/ formació continuada 10 

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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Plaça B22A1264 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 65 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional: 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docente en Dret mercantil (Relacions Laborals): 30 

Expedient acadèmic 
15 

Expedient acadèmic: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes: 5 

Entrevista 
20 

Entrevista: 20 
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Plaça B22A2123 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 65 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional de primer ordre en activitats pròpies del perfil de la 
plaça en els darrers deu anys: 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Docència (Teoria) de grau en Dret processal civil en els darrers deu anys: 12,5 
/ Docència (Pràctiques) de grau en Dret processal civil en els darrers deu anys: 
12,5 / Docència en altres assignatures de Dret processal en els darrers deu 
anys: 5 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat que aporti la formació pròpia de la tasca docent a desenvolupar: 5 / 
Cursos de formació, Màster: 1 / Publicacions: 5 / Expedient acadèmic: 4 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Dos o més idiomes estrangers: 5 / Un idioma estranger: 3 

Entrevista 
20 

Entrevista: 20 
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Plaça B22A2124 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 65 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional de primer ordre en activitats pròpies del perfil de la 
plaça en els darrers deu anys: 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Docència (Teoria) de grau en Dret processal civil en els darrers deu anys: 12,5 
/ Docència (Pràctiques) de grau en Dret processal civil en els darrers deu anys: 
12,5 / Docència en altres assignatures de Dret processal en els darrers deu 
anys: 5 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat que aporti la formació pròpia de la tasca docent a desenvolupar: 5 / 
Cursos de formació, Màster: 1 / Publicacions: 5 / Expedient acadèmic: 4 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Dos o més idiomes estrangers: 5 / Un idioma estranger: 3 

Entrevista 
20 

Entrevista: 20 
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Plaça B22A2125 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 65 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional de primer ordre en activitats pròpies del perfil de la 
plaça en els darrers deu anys: 23 / Experiència professional de primer ordre a 
nivell internacional en activitats pròpies del perfil de la plaça en els darrers 
deu anys: 7 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Docència (Teoria) de grau en Institucions processals bàsiques i Dret processal 
penal en els darrers deu anys: 12,5 / Docència (Pràctiques) de grau en 
Institucions processals bàsiques i Dret processal penal en els darrers deu 
anys: 12,5 / Docència en altres assignatures de Dret processal en els darrers 
deu anys: 5 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat que aporti la formació pròpia de la tasca docent a desenvolupar: 5 / 
Cursos de formació, Màster: 1 / Publicacions: 5 / Expedient acadèmic: 4 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Dos o més idiomes estrangers: 5 / Un idioma estranger: 3 

Entrevista 
20 

Entrevista: 20 
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Plaça B22A1515 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 40 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents d’accés públic a la web de la UAB), puntuació 
màxima: 30 / Direcció de TFMs o TFGs (per cadascun fins a un màxim de 5): 1 
/ Altre docència de grau o post grau rellevant (puntuació màxima): 3 / 
Acreditacions de formació docent  (puntuació màxima): 2 

Expedient acadèmic 
20 

Possessió del grau de doctor/a en Dret: 10 / Màster i postgraus (relacionat 
amb el perfil de la plaça), màxim: 5 / Grau o llicenciatura del perfil de la placa 
(màxim): 3 / Premi extraordinari (màxim): 1 / Doctorand (màxim): 1 

Experiència 
professional 
20 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement de l’anglès nivell mínim de First Certificate: 3 / Altre llengua 
(màxim): 1 / Tercera llengua (màxim): 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (per cadascuna fins a un màxim de 5 punts): 1 / 
Comunicacions a congressos/jornades  (per cadascuna fins a un màxim de 5 
punts): 1 / Participació a projectes de recerca  (per cadascun fins a un màxim 
de 3 punts): 1 / Asistencia a congressos, jornades i similars  (per cadascuna 
fins a un màxim de 2 punts): 1 
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Plaça B22A1944 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 40 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents d’accés públic a la web de la UAB), puntuació 
màxima: 30 / Direcció de TFMs o TFGs (per cadascun fins a un màxim de 5): 1 
/ Altre docència de grau o post grau rellevant (puntuació màxima): 3 / 
Acreditacions de formació docent  (puntuació màxima): 2 

Expedient acadèmic 
20 

Possessió del grau de doctor/a en Dret: 10 / Màster i postgraus (relacionat 
amb el perfil de la plaça), màxim: 5 / Grau o llicenciatura del perfil de la placa 
(màxim): 3 / Premi extraordinari (màxim): 1 / Doctorand (màxim): 1 

Experiència 
professional 
20 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement de l’anglès nivell mínim de First Certificate: 3 / Altre llengua 
(màxim): 1 / Tercera llengua (màxim): 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (per cadascuna fins a un màxim de 5 punts): 1 / 
Comunicacions a congressos/jornades  (per cadascuna fins a un màxim de 5 
punts): 1 / Participació a projectes de recerca  (per cadascun fins a un màxim 
de 3 punts): 1 / Asistencia a congressos, jornades i similars  (per cadascuna 
fins a un màxim de 2 punts): 1 
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Plaça B22A1945 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 40 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents d’accés públic a la web de la UAB), puntuació 
màxima: 30 / Direcció de TFMs o TFGs (per cadascun fins a un màxim de 5): 1 
/ Altre docència de grau o post grau rellevant (puntuació màxima): 3 / 
Acreditacions de formació docent  (puntuació màxima): 2 

Expedient acadèmic 
20 

Possessió del grau de doctor/a en Dret: 10 / Màster i postgraus (relacionat 
amb el perfil de la plaça), màxim: 5 / Grau o llicenciatura del perfil de la placa 
(màxim): 3 / Premi extraordinari (màxim): 1 / Doctorand (màxim): 1 

Experiència 
professional 
20 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement de l'anglès nivell mínim de First Certificate: 3 / Altre llengua 
(màxim): 1 / Tercera llengua (màxim): 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (per cadascuna fins a un màxim de 5 punts): 1 / 
Comunicacions a congressos/jornades  (per cadascuna fins a un màxim de 5 
punts): 1 / Participació a projectes de recerca  (per cadascun fins a un màxim 
de 3 punts): 1 / Asistencia a congressos, jornades i similars  (per cadascuna 
fins a un màxim de 2 punts): 1 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2021 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 40 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents d’accés públic a la web de la UAB), puntuació 
màxima: 30 / Direcció de TFMs o TFGs (per cadascun fins a un màxim de 5): 1 
/ Altre docència de grau o post grau rellevant (puntuació màxima): 3 / 
Acreditacions de formació docent  (puntuació màxima): 2 

Expedient acadèmic 
20 

Possessió del grau de doctor/a en Dret: 10 / Màster i postgraus (relacionat 
amb el perfil de la plaça), màxim: 5 / Grau o llicenciatura del perfil de la placa 
(màxim): 3 / Premi extraordinari (màxim): 1 / Doctorand (màxim): 1 

Experiència 
professional 
20 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement de l’anglès nivell mínim de First Certificate: 3 / Altre llengua 
(màxim): 1 / Tercera llengua (màxim): 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (per cadascuna fins a un màxim de 5 punts): 1 / 
Comunicacions a congressos/jornades  (per cadascuna fins a un màxim de 5 
punts): 1 / Participació a projectes de recerca  (per cadascun fins a un màxim 
de 3 punts): 1 / Asistencia a congressos, jornades i similars  (per cadascuna 
fins a un màxim de 2 punts): 1 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2059 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 40 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents d’accés públic a la web de la UAB), puntuació 
màxima: 30 / Direcció de TFMs o TFGs (per cadascun fins a un màxim de 5): 1 
/ Altre docència de grau o post grau rellevant (puntuació màxima): 3 / 
Acreditacions de formació docent  (puntuació màxima): 2 

Expedient acadèmic 
20 

Possessió del grau de doctor/a en Dret: 10 / Màster i postgraus (relacionat 
amb el perfil de la plaça), màxim: 5 / Grau o llicenciatura del perfil de la placa 
(màxim): 3 / Premi extraordinari (màxim): 1 / Doctorand (màxim): 1 

Experiència 
professional 
20 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement de l’anglès nivell mínim de First Certificate: 3 / Altre llengua 
(màxim): 1 / Tercera llengua (màxim): 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (per cadascuna fins a un màxim de 5 punts): 1 / 
Comunicacions a congressos/jornades  (per cadascuna fins a un màxim de 5 
punts): 1 / Participació a projectes de recerca  (per cadascun fins a un màxim 
de 3 punts): 1 / Asistencia a congressos, jornades i similars  (per cadascuna 
fins a un màxim de 2 punts): 1 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2060 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 40 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb el perfil de la plaça (vegis les 
respectives guies docents d’accés públic a la web de la UAB), puntuació 
màxima: 30 / Direcció de TFMs o TFGs (per cadascun fins a un màxim de 5): 1 
/ Altre docència de grau o post grau rellevant (puntuació màxima): 3 / 
Acreditacions de formació docent  (puntuació màxima): 2 

Expedient acadèmic 
20 

Possessió del grau de doctor/a en Dret: 10 / Màster i postgraus (relacionat 
amb el perfil de la plaça), màxim: 5 / Grau o llicenciatura del perfil de la placa 
(màxim): 3 / Premi extraordinari (màxim): 1 / Doctorand (màxim): 1 

Experiència 
professional 
20 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement de l’anglès nivell mínim de First Certificate: 3 / Altre llengua 
(màxim): 1 / Tercera llengua (màxim): 1 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques (per cadascuna fins a un màxim de 5 punts): 1 / 
Comunicacions a congressos/jornades  (per cadascuna fins a un màxim de 5 
punts): 1 / Participació a projectes de recerca  (per cadascun fins a un màxim 
de 3 punts): 1 / Asistencia a congressos, jornades i similars  (per cadascuna 
fins a un màxim de 2 punts): 1 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2163 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala B11/288 del Dept. de Filologia Catalana, 15:30h 

Data de constitució 22/11/2022 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
25 

Grau de Filologia Catalana o equivalent (4 punts); Màster de Filologia 
Catalana o equivalent (3 punts); Doctorat de Filologia Catalana o equivalent (2 
punts); Altres mèrits (1 punt) 

Experiència 
professional 
25 

Feina en l’àmbit de la Filologia Catalana (màx. 4 punts); Feina en l’àmbit 
educatiu (màx. 4 punts); Altres mèrits professionals (màx. 2 punts) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència en l’àmbit de la gramàtica catalana (màx. 5 punts); Docència en 
l’àmbit de la didàctica de la comunicació (màx. 5 punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Nivell D de llengua catalana o equivalent (5 punts); Nivell C d’un idioma 
estranger (màx. 4 punts); Nivell B d’un idioma estranger (1 punt) 

Entrevista 
15 

Expressió oral (màx. 5 punts); Capacitat d’organització (màx. 3 punts); 
Iniciativa (màx. 2 punts) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0688 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B11/222 

Data de constitució 14/11/2022 

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. (5). Barem 6: 
altres mèrits (5) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: volum de docència impartida (20). Barem 2: altres mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: experiència i tipus d'activitat (15). Barem 2: altres mèrits (5) 

Entrevista 
20 

Barem 1: coneixement metodològic (10). Barem 2: coneixement pràctic (10) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: coneixement d'idiomes (2,5). Barem 2: altres mèrits (2,5) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0695 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B11/222 

Data de constitució 14/11/2022 

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. (5). Barem 6: 
altres mèrits (5) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: volum de docència impartida (20). Barem 2: altres mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: experiència i tipus d'activitat (15). Barem 2: altres mèrits (5) 

Entrevista 
20 

Barem 1: coneixement metodològic (10). Barem 2: coneixement pràctic (10) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: coneixement d'idiomes (2,5). Barem 2: altres mèrits (2,5) 

  

  

  

  



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/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1801 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Dep. Filología Española 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Licenciatura/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.: 5; Barem 
6:Altres mèrits: 5; 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: Volum de docència impartida 20; Barem 2: Altres mèrits 5 

Experiència 
professional 
20 

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

Entrevista 
20 

Barem 1:Coneixement metodològic 10; Barem 2: coneixement pràctic 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Coneixement d'idiomes 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1802 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Dep. Filología Española 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Licenciatura/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.: 5; Barem 
6:Altres mèrits: 5; 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: Volum de docència impartida 20; Barem 2: Altres mèrits 5 

Experiència 
professional 
20 

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

Entrevista 
20 

Barem 1:Coneixement metodològic 10; Barem 2: coneixement pràctic 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Coneixement d'idiomes 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2152 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B11/222 

Data de constitució 14/01/2022 

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. (5). Barem 6: 
altres mèrits (5) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: volum de docència impartida (20). Barem 2: altres mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: experiència i tipus d'activitat (15). Barem 2: altres mèrits (5) 

Entrevista 
20 

Barem 1: coneixement metodològic (10). Barem 2: coneixement pràctic (10) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: coneixement d'idiomes (2,5). Barem 2: altres mèrits (2,5) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2153 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B11/222 

Data de constitució 14/11/2022 

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. (5). Barem 6: 
altres mèrits (5) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: volum de docència impartida (20). Barem 2: altres mèrits (5) 

Experiència 
professional 
20 

Barem 1: experiència i tipus d'activitat (15). Barem 2: altres mèrits (5) 

Entrevista 
20 

Barem 1: coneixement metodològic (10). Barem 2: coneixement pràctic (10) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: coneixement d'idiomes (2,5). Barem 2: altres mèrits (2,5) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2154 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx B11-224 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Llicenciatura o grau en el perfil: 5 / Màster en el perfil: 5 / Doctorat o estudis 
de doctorat en el perfil: 5 / Publicacions i congressos: 5 / Projectes i grups de 
recerca: 5 / Altres mèrits: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
25 

Expressió oral en anglès: 20 / Altres idiomes: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
15 

Volum de docència impartida: 10 / Altres mèrits docents: 5 

Experiència 
professional 
10 

Tipus d'activitat: 5 / Volum d'experiència: 5 

Entrevista 
20 

Coneixement metodològic: 10 / Coneixement pràctic: 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0990 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3-328 

Data de constitució 22/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Expedient acadèmic:15 

Experiència 
professional 
35 

Docència a nivell universitari:30/ Altres tipus de docència:5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en Física de les Radiacions i la matèria en CCAA: 20 / 
Experiència docent en Climatologia i Meteorologia: 10 / Experiència docent 
en Oceanografia: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes, especialment docència en català: 5 

Investigació 
10 

Experiència professional en investigació: 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1663 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 22/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Expedient acadèmic 15 

Experiència 
professional 
35 

Experiència professional 35 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en el perfil de la plaça 35 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes 5 

Investigació 
10 

Investigació 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2118 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3-328 

Data de constitució 22/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Expedient acadèmic: 15 

Experiència 
professional 
35 

Docència a nivell universitari: 10/ Docència a nivell de batxillerat: 15/ Altres 
tipus de docència:10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Docència de Física del grau de Geologia: 20/ Docència de Física Gral. a nivell 
de batxillerat: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes, especialment docència en català: 5 

Investigació 
10 

Experiència professional en investigació: 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0870 

Lloc de constitució de 
la comissió 

null 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 0 

Expedient acadèmic 
30 

Expedient acadèmic 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en el perfil de la plaça 30 

Experiència 
professional 
25 

Experiència professional 25 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes 5 

Entrevista 
10 

Entrevista 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1367 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de les Biociències: 30 / Màster en l'àmbit de les 
Biociències: 20 / Grau/Llicenciatura en l'àmbit de la plaça: 10 / 
Grau/Llicenciatura en l'àmbit de les biociències: 5 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional en l'àmbit de la microbiologia: 30 / Experiència 
professional en l'àmbit de les biociències: 20 / Experiència professional en 
àmbits diferents a les biociències: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent universitària en l'ambit de la plaça (Microbiologia. 
Microbiologia Ambiental): 30 / Experiència docent universitària no 
relacionada amb en l'ambit de la plaça (Microbiologia. Microbiologia 
Ambiental): 10 / Cap experiència docent: 0 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement  llengua anglesa: 10 / No coneixement de llengua anglesa: 0 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1746 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de les Biociències: 30 / Màster en l'àmbit de les 
Biociències: 20 / Grau/Llicenciatura en l'àmbit de la plaça: 10 / 
Grau/Llicenciatura en l'àmbit de les biociències: 5 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional en l'àmbit de la microbiologia: 30 / Experiència 
professional en l'àmbit de les biociències: 20 / Experiència professional en 
àmbits diferents a les biociències: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent universitària en l'ambit de la plaça (Microbiologia. 
Microbiologia Ambiental i Industrial): 30 / Experiència docent universitària no 
relacionada amb en l'ambit de la plaça (Microbiologia. Microbiologia 
Ambiental i Industrial): 10 / Cap experiència docent: 0 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement  llengua anglesa: 10 / No coneixement de llengua anglesa: 0 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1763 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala Lynn Margulis 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de la plaça (Microbiologia), Màxim 30; Doctorat en 
d'altres àmbits diferents de les biociències, 15; Màster en un àmbit relacionat 
amb el perfil de la plaça, 5 

Experiència 
professional 
30 

Experìencia professional en el perfil de la plaça desenvolupada en el darrers 
15 anys, 30; Experìencia professional relacionada amb el perfil de la plaça en 
el darrers 5 anys, 15; Experiència professional en un àmbit diferent al de la 
plaça, 0 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència en docència en Microbiologia, Màxim 30; Experiència docent en 
l'àmbit de les Biociències, Màxim 15; Sense experiència docent, 0 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixements de més d'una llengua estrangera, Màxim 10; Coneixements de 
llengua anglesa Màxim, 5; No coneixement de llengua anglesa, 0 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1764 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala Lynn Margulis 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de la plaça (Microbiologia), Màxim 30; Doctorat en 
d'altres àmbits diferents de les biociències, 15; Màster en un àmbit relacionat 
amb el perfil de la plaça, 5 

Experiència 
professional 
30 

Experìencia professional en el perfil de la plaça desenvolupada en el darrers 
15 anys, 30; Experìencia professional relacionada amb el perfil de la plaça en 
el darrers 5 anys, 15; Experiència professional en un àmbit diferent al de la 
plaça, 0 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència en docència en Microbiologia, Màxim 30; Experiència docent en 
l'àmbit de les Biociències, Màxim 15; Sense experiència docent, 0 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixements de més d'una llengua estrangera, Màxim 10; Coneixements de 
llengua anglesa Màxim, 5; No coneixement de llengua anglesa, 0 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

66 

 

Plaça B22A2146 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de les Biociències: 30 / Màster en l'àmbit de les 
Biociències: 20 / Grau/Llicenciatura en l'àmbit de la plaça: 10 / 
Grau/Llicenciatura en l'àmbit de les biociències: 5 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional en l'àmbit de la microbiologia: 30 / Experiència 
professional en l'àmbit de les biociències: 20 / Experiència professional en 
àmbits diferents a les biociències: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent universitària en l'ambit de la plaça (Microbiologia. 
Fisiologia Microbiana): 30 / Experiència docent universitària no relacionada 
amb en l'ambit de la plaça (Microbiologia. Fisiologia Microbiana): 10 / Cap 
experiència docent: 0 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement  llengua anglesa: 10 / No coneixement de llengua anglesa: 0 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2162 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de les Biociències: 30 / Màster en l'àmbit de les 
Biociències: 20 / Grau/Llicenciatura en l'àmbit de la plaça: 10 / 
Grau/Llicenciatura en l'àmbit de les biociències: 5 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional en l'àmbit de la microbiologia: 30 / Experiència 
professional en l'àmbit de les biociències: 20 / Experiència professional en 
àmbits diferents a les biociències: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent universitària en l'ambit de la plaça (Microbiologia. 
Ecologia Microbiana): 30 / Experiència docent universitària no relacionada 
amb en l'ambit de la plaça (Microbiologia. Ecologia Microbiana): 10 / Cap 
experiència docent: 0 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement  llengua anglesa: 10 / No coneixement de llengua anglesa: 0 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0922 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 en el Màster de Geoinformació o altres 
màsters afins a la matèria del 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 en el Grau de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 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 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0923 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 en el Màster de Geoinformació o altres 
màsters afins a la matèria del 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 en el Grau de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 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 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0924 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 en el Màster de Geoinformació o altres 
màsters afins a la matèria del 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 en el Grau de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 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 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0925 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 en el Màster de Geoinformació o altres 
màsters afins a la matèria del 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 en el Grau de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 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 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1208 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 grau en el Grau de Geografia o altres graus propers 
en matèries afins al perfil de la plaça: 45 / Impartició de docència en cursos 
no universitaris i afins al perfil de la plaça: 5 / Impartició de docència de 
màster en el màster de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 
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 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1446 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 grau en el Grau de Geografia o altres graus propers 
en matèries afins al perfil de la plaça: 45 / Impartició de docència en cursos 
no universitaris i afins al perfil de la plaça: 5 / Impartició de docència de 
màster en el màster de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 
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 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1789 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 grau en el Grau de Geografia o altres graus propers 
en matèries afins al perfil de la plaça: 45 / Impartició de docència en cursos 
no universitaris i afins al perfil de la plaça: 5 / Impartició de docència de 
màster en el màster de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 
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 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2085 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 grau en el Grau de Geografia o altres graus propers 
en matèries afins al perfil de la plaça: 45 / Impartició de docència en cursos 
no universitaris i afins al perfil de la plaça: 5 / Impartició de docència de 
màster en el màster de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 
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 
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Criteris i barems de selecció 
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Plaça B22A2142 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 grau en el Grau de Geografia o altres graus propers 
en matèries afins al perfil de la plaça: 45 / Impartició de docència en cursos 
no universitaris i afins al perfil de la plaça: 5 / Impartició de docència de 
màster en el màster de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 
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 
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Plaça B22A2143 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins al perfil de la plaça: 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 grau en el Grau de Geografia o altres graus propers 
en matèries afins al perfil de la plaça: 45 / Impartició de docència en cursos 
no universitaris i afins al perfil de la plaça: 5 / Impartició de docència de 
màster en el màster de Geografia o altres màsters afins al perfil de la plaça: 
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 
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Plaça B22A1845 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Cerdanyola del Vallès 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 5 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Adequació a les necessitats del departament 30 

Experiència docent en 
el  perfil de la plaça 
25 

Experiència docent en el  perfil de la plaça 25 

Experiència 
professional 
25 

Experiència professional 25 

Expedient acadèmic 
15 

Expedient acadèmic 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes 5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2172 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5 punts 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2181 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5 punts 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2182 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5 punts 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2183 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5 punts 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2184 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5 punts 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2185 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5 punts 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2186 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5 punts 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A0360 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx 307, Facultat Ciències de la Comunicació 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Responsable d'assignatura específica del perfil: 6 per any/ docència de 
seminari d'assignatura específica del perfil: 5 per any / responsable 
d'assignatura afí: 2 per any / docència de seminari d'assignatura afí: 1 per any 

Experiència 
professional 
30 

Experiència relacionada específicament amb el perfil: 3 per any / experiència 
afí: 1 per any 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura relacionat específicament amb el perfil: 6 / màster 
relacionat específicament amb el perfil: 6 / màster afí: 3 / doctorat relacionat 
específicament amb el perfil: 6 / doctorat afí: 3 / altres: 2 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Puntuació màxima en funció de l'acreditació del nivell: català 3, castellà 3 i 
altres 4 

Investigació i 
transferència 
10 

Activitats de transferència relacionades amb el perfil: 5 / publicacions: 3 / 
altres: 2 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1934 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx 307, Facultat Ciències de la Comunicació 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Responsable d'assignatura específica del perfil: 6 per any/ docència de 
seminari d'assignatura específica del perfil: 5 per any / responsable 
d'assignatura afí: 2 per any / docència de seminari d'assignatura afí: 1 per any 

Experiència 
professional 
30 

Experiència relacionada específicament amb el perfil: 3 per any / experiència 
afí: 1 per any 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura relacionat específicament amb el perfil: 6 / màster 
relacionat específicament amb el perfil: 6 / màster afí: 3 / doctorat relacionat 
específicament amb el perfil: 6 / doctorat afí: 3 / altres: 2 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Puntuació màxima en funció de l'acreditació del nivell: català 3, castellà 3 i 
altres 4 

Investigació i 
transferència 
10 

Activitats de transferència relacionades amb el perfil: 5 / publicacions: 3 / 
altres: 2 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2106 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx direcció Departament 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
30 

Grau en Publicitat i RRPP i Grau en Marketing (o títols similars), i Grau en 
Tecnologies de la Informació i Comunicació (o títols similars), 15. Máster en 
Publicitat i RRPP, o en Màrqueting o en TIC o temes similars, 7. Doctorat en 
Publicitat, Màrqueting, TIC o temes similars, 6. Altres titulacions, 2. 

Experiència 
professional 
40 

Experiència professional: 20 punts; experiència professional en feines del 
perfil de la plaça 15; altres mèrtis, 5. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència docent adequada a la plaça, 20. Altres mèrits docents, 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès, 3. Domini d'altres idiomes (no català, no castellà, no 
anglès), 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2126 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1: 15 punts doctorat en l'àmbit de Psicologia Social i/o afins. / barem 
2:  10 punts per màster en disciplines afins i/o perspectiva de gènere. / barem 
3:  5 punts Postgrau en disciplines afins i/o perspectiva de gènere 

Experiència 
professional 
35 

Barem 1: 10 punts per any d'experiència professional en el perfil de la plaça. / 
barem 2:  5 punts per any d'experiència professional en àmbits fins a un 
màxim de 15 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: 10 punts per any d'experiència docent reglat o no i/o en el perfil de 
la plaça. / barem 2:  5 punts per any d'experiència docent en àmbits a fins a 
un màxim de 15 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: 3 punts Nivell B2 d'anglès o superior. / barem 2:  1 punt castellà 
parlat i escrit. / barem 3:  1 punt català parlat i escrit. 

Publicacions 
20 

Barem 1: 5 punts per cada publicació en revista indexada en JCR. / barem 2:  3 
punts per publicacions indexats a SJR. / barem 3:  2 punts per publicació en 
revista no indexada.  (S'escolliran les quatre publicacions amb més valor per a 
cada candidat/a). 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2127 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Psicologia Social 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 6 

Expedient acadèmic 
10 

Doctorat en curs o finalitzat en el perfil de la plaça, 10 punts; Máster en 
àmbits afins al perfil de la plaça, 8 punts. 

Experiència 
professional 
25 

En projectes de recerca afins a la plaça, 2 punt per any fins un màxim de 10; A 
temps complert relacionats amb el perfil de la plaça, 1 punt per any fins un 
màxim de 6; A temps parcial relacionats amb el perfil de la plaça, 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent universitària en anglès, 2 punt per any fins un màxim de 
10; Experiència docent universitària en psicologia, 2 punt per any fins un 
màxim de 8; Experiència docent universitària en matèries afins,1 punt per any 
fins un màxim de 2. 

Coneixement 
d'idiomes 
25 

Certificat d'anglès C2 o equivalent, 10 punts; Certificat d'anglès C1 o 
equivalent, 8 punts; Certificat d'anglès B2 o equivalent, 4 punts. 

Publicacions 
10 

Publicacions científiques en anglès, 2 punts per publicació fins un màxim de 
10; Publicacions científiques, 1 punt per publicació fins un màxim de 6; 
Publicacions de divulgació científica en anglès, 1 punt fins un màxim de 4. 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 

91 

 

Plaça B22A0156 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Unitat de Psicologia Mèdica 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en l’àmbit del perfil de la plaça: 12 punts / Llicenciatura-Grau en 
l’àmbit del perfil de la plaça amb Màster Oficial o PIR-MIR o acreditació 
d’especialitat equivalent: 6 punts / Llicenciatura-Grau en l’àmbit del perfil de 
la plaça: 2 punts 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional en l’àmbit de la Neurociència, de la Psicologia Clínica 
i de la Salut o de la Psiquiatria o en àmbits afins al perfil de la plaça durant els 
últims 5 anys: 12 punts /  durant els últims 4 anys: 6 punts / durant els últims 
3 anys: 2 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en quatre o més assignatures afins al perfil de la plaça: 16 
punts / Experiència docent en tres assignatures afins al perfil de la plaça: 12 
punts / Experiència docent en dues assignatures afins al perfil de la plaça: 8 
punts / Experiència docent en una de les assignatures afins al perfil de la 
plaça: 4 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Nivell avançat de català i/o castellà: 6 punts / Nivell avançat d’anglès: 4 punts 

Investigació 
10 

Participació en activitats de recerca relacionades amb les àrees de la 
Neurociència, de la Psicologia Clínica i de la Salut o de la Psiquiatria: 5 punts / 
Direcció de projectes de recerca, tesis doctorals i/o tesis de màster: 3 punts / 
Participació en comitès organitzadors i científics de congressos, jornades i 
cursos i altres mèrits: 2 punts 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1128 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx 315 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1: Llicenciatura / grau en l’àrea de coneixement del perfil de la plaça: 
publicitat i relacions públiques= 55 punts / Barem 2: Altres llicenciatures o 
graus relacionats amb el perfil de la plaça =20 punts màxim / Barem 3: 
Màster/Postgrau en el perfil de la plaça= 12,5 punts màxim/ Barem 
4:Doctorat en el perfil de la plaça =12,5 punts màxim 

Experiència 
professional 
45 

Barem 1: Experiència en el perfil de la plaça: 1 a 5 anys = 30 punts,  6 a 10 
anys = 55 punts, Més de 10 anys= 90 punts/ Barem 2: Altra experiència 
professional afí al perfil= fins a 10 punts màxim. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: Experiència docent universitària (grau/postgrau) en el perfil de la 
plaça: 1 a 5 anys = 40 punts,  6-10 anys = 60 punts, Més de 10 anys =80 punts 
/ Barem 2: Altres experiències docents en el perfil de la plaça: 1 a 5 anys = 8 
punts, 6 a 10 anys = 12 punts, Més de 10 anys = 20 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: idiomes obligatoris: català (30 punts) i/o castellà (30 punts) / Barem 
2: Altres idiomes= 20 punts per idioma amb un màxim de 40 punts 

Altres mèrits 
10 

Barem 1: Premis, congressos, conferències, cursos de formació, etc.= màxim 
100 punts 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1129 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx I-314 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura/grau en comunicació audiovisual: 7/Altres llicenciatures/graus 
relacionada amb el perfil de la plaça: 4/Màster/*Dea/postgrau en el perfil de 
la plaça: 3/Doctorat en el perfil de la plaça:1 

Experiència 
professional 
45 

Experiència en l'àrea de coneixement del perfil de la plaça: 30/Experiència 
professional en altres àrees afins:12/Una altra experiència professional:3 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència docent universitària (grau /postgrau) en el perfil de la 
plaça:20/Experiència no universitària en el perfil de la plaça fins a 5 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idiomes obligatoris:català/castellà:3/ Altres idiomes (1 punt per idioma fins a 
2) 

Altres mèrits 
10 

Altres mèrits:10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1130 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx 315 de la Facultat de Ciències de la Comunicació 

Data de constitució 16/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura o grau en l’àrea de coneixement del perfil de la plaça (psicologia 
i/o publicitat i relacions públiques): 55 / Altres llicenciatures o graus 
relacionats amb el perfil de la plaça: 20 / Màster i/o Postgrau en el perfil de la 
plaça: 12,5 / Doctorat en el perfil de la plaça: 12,5 

Experiència 
professional 
45 

Experiència en l’àrea de coneixement del perfil de la plaça: 1 a 5 anys > 30 
punts; 6 a 10 anys > 55 punts; Més de 10 anys > 90 punts / Altra experiència 
professional afí al perfil: 10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència docent universitària (grau/postgrau) en el perfil de la plaça: 1 a 5 
anys > 40 punts; 6-10 anys > 60 punts; Més de 10 anys > 80 punts / Altres 
experiències docents en el perfil de la plaça: 1 a 5 anys > 8 punts; 6 a 10 anys 
> 12 punts; Més de 10 anys > 20 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma obligatori català: 30 / Idioma obligatori castellà: 30 / Primer altre 
idioma: 20 / Segon altre idioma: 20 

Altres mèrits 
10 

Congressos, conferències, cursos de formació rebuts, publicacions, etc.: 100 

  

  

  

  



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/19 – Professorat associat 2022-2023 

95 

 

Plaça B22A2144 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx 315 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1: Llicenciatura / grau en l’àrea de coneixement del perfil de la plaça: 
publicitat i relacions públiques= 55 punts / Barem 2: Altres llicenciatures o 
graus relacionats amb el perfil de la plaça =20 punts màxim / Barem 3: 
Màster/Postgrau en el perfil de la plaça= 12,5 punts màxim/ Barem 
4:Doctorat en el perfil de la plaça =12,5 punts màxim 

Experiència 
professional 
45 

Barem 1: Experiència en el perfil de la plaça: 1 a 5 anys = 30 punts,  6 a 10 
anys = 55 punts, Més de 10 anys= 90 punts/ Barem 2: Altra experiència 
professional afí al perfil= fins a 10 punts màxim. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Barem 1: Experiència docent universitària (grau/postgrau) en el perfil de la 
plaça: 1 a 5 anys = 40 punts,  6-10 anys = 60 punts, Més de 10 anys =80 punts 
/ Barem 2: Altres experiències docents en el perfil de la plaça: 1 a 5 anys = 8 
punts, 6 a 10 anys = 12 punts, Més de 10 anys = 20 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: idiomes obligatoris: català (30 punts) i/o castellà (30 punts) / Barem 
2: Altres idiomes= 20 punts per idioma amb un màxim de 40 punts 

Altres mèrits 
10 

Barem 1: Premis, congressos, conferències, cursos de formació, etc.= màxim 
100 punts 
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Plaça B22A1035 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 75 

Expedient acadèmic 
10 

Formació acadèmica en el perfil de la plaça, doctorat:7 punts, màster:2 punts, 
grau:1 punt 

Experiència 
professional 
40 

Recerca vinculada al perfil de la plaça: 25 punts, Exercici professional en el 
perfil de la plaça: 15 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en sociologia de les migracions/polítiques migratòries: 25 
punts, Experiència docent en l’àrea de Sociologia: 10 punts; Altra experiència 
en docència universitària: 5 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català: 3 punts, Anglès: 4 punts, Castellà:3 punts 
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Plaça B22A1659 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Campus Bellaterra 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Grau relacionat amb TIC: 5 / Grau en Eng. Inform. o Telecom: 5 / Master 
relacionat Eng. Telecom: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Experiència docent en graus TIC: 5 / Experiència docent en graus Eng. 
Telecom: 5 /  Experiència docent en assignatura FSS: 10 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional a l'àmbit TIC: 10 / Experiència professional a l'àmbit 
de Eng. Telecom: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
20 

Nivell B2 Anglès: 8 / Nivell C Català: 12 

Investigació 
25 

Experiència en tasques de Recerca: 13 / Participació en projectes 
d'investigació: 12 
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Plaça B22A1756 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx S/249 (Campus Sabadell) 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
55 

Experiència en navegació i control del trànsit aeri: 45 + Experiència al sector 
aeronàutic: 10 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència en navegació i control del trànsit aeri: 15 + Experiència en gestió 
aeronàutica: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès --> nivell C o superior: 5 / nivell B2: 3 / nivell B1: 1 

Expedient acadèmic 
5 

Màster, Llicenciatura, Enginyeria: 5 / Grau: 4 / Diplomatura, Enginyeria 
tècnica: 3 

Experiència docent 
5 

Experiència docent general: 5 
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Plaça B22A1757 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx S/249 (Campus Sabadell) 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
55 

Experiència en gestió del trànsit aeri: 40 + Experiència al sector aeronàutic: 15 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència en gestió del trànsit aeri: 15 + Experiència en gestió aeronàutica: 
15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès --> nivell C o superior: 5 / nivell B2: 3 / nivell B1: 1 

Expedient acadèmic 
5 

Màster, Llicenciatura, Enginyeria: 5 / Grau: 4 / Diplomatura, Enginyeria 
tècnica: 3 

Experiència docent 
5 

Experiència docent general: 5 
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Plaça B22A1758 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx S/249 (Campus Sabadell) 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
55 

Experiència en gestió del trànsit aeri: 40 + Experiència al sector aeronàutic: 15 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència en gestió del trànsit aeri: 15 + Experiència en gestió aeronàutica: 
15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès --> nivell C o superior: 5 / nivell B2: 3 / nivell B1: 1 

Expedient acadèmic 
5 

Màster, Llicenciatura, Enginyeria: 5 / Grau: 4 / Diplomatura, Enginyeria 
tècnica: 3 

Experiència docent 
5 

Experiència docent general: 5 
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Plaça B22A1759 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx S/249 (Campus Sabadell) 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
55 

Experiència al sector aeronàutic: 30 + Experiència en navegació i control del 
trànsit aeri: 25 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Experiència en gestió aeronàutica: 12 + Experiència en navegació i control del 
trànsit aeri: 8 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Anglès --> nivell C o superior: 15 / nivell B2: 10 / nivell B1: 5 

Expedient acadèmic 
5 

Màster, Llicenciatura, Enginyeria: 5 / Grau: 4 / Diplomatura, Enginyeria 
tècnica: 3 

Experiència docent 
5 

Experiència docent general: 5 
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Plaça B22A1868 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 

  

  

  

  

  



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/19 – Professorat associat 2022-2023 

103 

 

Plaça B22A1886 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1887 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura: coincident amb el perfil de la plaça (55p); afí al perfil de 
la plaça (30p); altres (20p); Màster / Postgrau: coincident amb el perfil de la 
plaça (25p); afí al perfil de la plaça (20p); altres (15p); Títol de Doctor: 
coincident amb el perfil de la plaça (15p); afí al perfil de la plaça (10p); altres 
(5p); Altres (per cada altre doctorat, màster, postgrau, grau, formació 
continuada): coincident amb el perfil de la plaça (5p); afí al perfil de la plaça 
(3p); altres (p2) MÀXIM 100p 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx. 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, màx. 30p) MÀXIM 100p 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (40p per 
any, màx. 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
de la plaça (10p per any, màx. 20p); Experiència docent no universitària 
relacionada amb el perfil de la plaça (10p per any, màx. 50p); Experiència 
docent no universitària no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, 
màx. 10p) MÀXIM 100p 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p); Anglès (20p); Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil de la plaça (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100p 
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Plaça B22A1889 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1890 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1891 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1892 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1893 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura: coincident amb el perfil de la plaça (55p); afí al perfil de 
la plaça (30p); altres (20p); Màster / Postgrau: coincident amb el perfil de la 
plaça (25p); afí al perfil de la plaça (20p); altres (15p); Títol de Doctor: 
coincident amb el perfil de la plaça (15p); afí al perfil de la plaça (10p); altres 
(5p); Altres (per cada altre doctorat, màster, postgrau, grau, formació 
continuada): coincident amb el perfil de la plaça (5p); afí al perfil de la plaça 
(3p); altres (p2) MÀXIM 100p 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx. 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, màx. 30p) MÀXIM 100p 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx. 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
de la plaça (5p per any, màx. 10p); Experiència docent no universitària 
relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, màx. 50p); Experiència 
docent no universitària no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, 
màx. 10p) MÀXIM 100p 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p); Anglès (20p); Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil de la plaça (5p per idioma, màx. 20p) MÀXIM 
100p 
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Plaça B22A1894 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1895 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 

  

  

  

  

  



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/19 – Professorat associat 2022-2023 

112 

 

Plaça B22A1896 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1897 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1898 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1899 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A1900 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura: coincident amb el perfil de la plaça (55p); afí al perfil de 
la plaça (30p); altres (20p); Màster / Postgrau: coincident amb el perfil de la 
plaça (25p); afí al perfil de la plaça (20p); altres (15p); Títol de Doctor: 
coincident amb el perfil de la plaça (15p); afí al perfil de la plaça (10p); altres 
(5p); Altres (per cada altre doctorat, màster, postgrau, grau, formació 
continuada): coincident amb el perfil de la plaça (5p); afí al perfil de la plaça 
(3p); altres (p2) MÀXIM 100p 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx. 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, màx. 30p) MÀXIM 100p 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx. 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
de la plaça (5p per any, màx. 10p); Experiència docent no universitària 
relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, màx. 50p); Experiència 
docent no universitària no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, 
màx. 10p) MÀXIM 100p 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p); Anglès (20p); Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil de la plaça (5p per idioma, màx. 20p) MÀXIM 
100p 
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Plaça B22A1901 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura: coincident amb el perfil de la plaça (55p); afí al perfil de 
la plaça (30p); altres (20p); Màster / Postgrau: coincident amb el perfil de la 
plaça (25p); afí al perfil de la plaça (20p); altres (15p); Títol de Doctor: 
coincident amb el perfil de la plaça (15p); afí al perfil de la plaça (10p); altres 
(5p); Altres (per cada altre doctorat, màster, postgrau, grau, formació 
continuada): coincident amb el perfil de la plaça (5p); afí al perfil de la plaça 
(3p); altres (p2) MÀXIM 100p 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx. 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, màx. 30p) MÀXIM 100p 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (40p per 
any, màx. 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
de la plaça (5p per any, màx. 10p); Experiència docent no universitària 
relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, màx. 50p); Experiència 
docent no universitària no relacionada amb el perfil (5p per any, màx. 10p) 
MÀXIM 100p 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p); Anglès (20p); Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil de la plaça (5p per idioma, màx. 20p) MÀXIM 
100p 
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Plaça B22A1902 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura: coincident amb el perfil de la plaça (55p); afí al perfil de 
la plaça (30p); altres (20p); Màster / Postgrau: coincident amb el perfil de la 
plaça (25p); afí al perfil de la plaça (20p); altres (15p); Títol de Doctor: 
coincident amb el perfil de la plaça (15p); afí al perfil de la plaça (10p); altres 
(5p); Altres (per cada altre doctorat, màster, postgrau, grau, formació 
continuada): coincident amb el perfil de la plaça (5p); afí al perfil de la plaça 
(3p); altres (p2) MÀXIM 100p 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx. 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, màx. 30p) MÀXIM 100p 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx. 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
de la plaça (5p per any, màx. 10p); Experiència docent no universitària 
relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, màx. 50p); Experiència 
docent no universitària no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, 
màx. 10p) MÀXIM 100p 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p); Anglès (20p); Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil de la plaça (5p per idioma, màx. 20p) MÀXIM 
100p 
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Plaça B22A1904 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A2131 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A2132 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 15/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura; Coincident amb el perfil de la plaça (55); afí al perfil (30); 
altres (20); Màster /Posgrau; Coincident amb el perfil (25); afí al perfil (20); 
altres (15); Títol de Doctor; Coincident amb el perfil (15); afí al perfil (10); 
altres (5); Altres (per cada altre doctorat, màster, porstgrau,grau, formació 
continuada); Coincident amb el perfil (5); afí al perfil (3); altres (2) MÀXIM 
100P 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
traballar, max 30p) MÀXIM 100P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p); Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 50p); Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p) MÀXIM 100P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p);Anglès (20p);Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20) MÀXIM 100P 
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Plaça B22A2133 

Lloc de constitució de 
la comissió 

VIRTUAL-TEAMS 

Data de constitució 17/11/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura: coincident amb el perfil de la plaça (55p); afí al perfil de 
la plaça (30p); altres (20p); Màster / Postgrau: coincident amb el perfil de la 
plaça (25p); afí al perfil de la plaça (20p); altres (15p); Títol de Doctor: 
coincident amb el perfil de la plaça (15p); afí al perfil de la plaça (10p); altres 
(5p); Altres (per cada altre doctorat, màster, postgrau, grau, formació 
continuada): coincident amb el perfil de la plaça (5p); afí al perfil de la plaça 
(3p); altres (p2) MÀXIM 100p 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx. 
100p); Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, màx. 30p) MÀXIM 100p 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (40p per 
any, màx. 100p); Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
de la plaça (10p per any, màx. 20p); Experiència docent no universitària 
relacionada amb el perfil de la plaça (10p per any, màx. 50p); Experiència 
docent no universitària no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any, 
màx 10p) MÀXIM 100p 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60p); Anglès (20p); Altres idiomes 
no relacionats amb el perfil de la plaça (5p per idioma, màx. 20p) MÀXIM 
100p 
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Plaça B22A2135 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de professors 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altre formació relacionada amb el perfil de la plaça: 4 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en la mateixa assignatura: 25 / Docència altres assignatures: 10 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10 
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Plaça B22A2136 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de professors 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altre formació relacionada amb el perfil de la plaça: 4 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en la mateixa assignatura: 25 / Docència altres assignatures: 10 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10 
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Plaça B22A2137 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de professors 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altre formació relacionada amb el perfil de la plaça: 4 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en la mateixa assignatura: 25 / Docència altres assignatures: 10 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10 
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Plaça B22A2138 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de professors 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Coneixement 
d'idiomes 
25 

Coneixement de llengua anglesa: 20 / Altres llengües: 5 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altre formació relacionada amb el perfil de la plaça: 4 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Docència en la mateixa assignatura: 15 / Docència altres assignatures: 10 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5 

Experiència 
professional 
15 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 5 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10 
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Plaça B22A2139 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de professors 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6/ Altre formació relacionada amb el perfil de la plaça: 4 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en la mateixa assignatura: 25 / Docència altres assignatures: 10 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10 
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Plaça B22A2140 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de professors 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6/ Altre formació relacionada amb el perfil de la plaça: 4 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en la mateixa assignatura: 25 / Docència altres assignatures: 10 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10 
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Plaça B22A2141 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de professors 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6/ Altre formació relacionada amb el perfil de la plaça: 4 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en la mateixa assignatura: 25 / Docència altres assignatures: 10 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10 
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Plaça I0004998 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de professors 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 50 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6/ Altre formació relacionada amb el perfil de la plaça: 4 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en la mateixa assignatura: 25 / Docència altres assignatures: 10 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10 
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Plaça B22A2176 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UFAE, UAB, Bellaterra 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Estudios de grado en economía: 3, otras áreas: 1 /  Master en economía: 5, 
otras áreas: 2 /  Doctorado en Economía: 7, otras areas:  3 

Experiència 
professional 
15 

Experiencia ámbito privado: 3 / Experiencia ámbito educativo: 12 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiencia y variedad en asignaturas impartidas por el departamento: 40 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Español: 5/ Catalán: 5 / Inglés: 5 

Publicacions 
15 

Cuartil 1: 6 / Cuartl 2 : 4 / Cuartil 3: 3 / Cuartil 4: 2 
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Plaça B22A2179 

Lloc de constitució de 
la comissió 

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

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Graduat o graduada (o llicenciat o llicenciada) en estadística, matemàtiques, 
o economia:5 / Màster en  els àmbit del perfil:5 /  Màster en  els àmbit del 
perfil:5 

Experiència 
professional 
15 

Activitats profesionals:4 / Activitats profesionals en l'àmbit de la plaça:6 / 
Activitats docents fora de l'àmbit de la plaça:5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència prèvia en docència universitària en el perfil de la plaça:20 / 
Experiència docent universitària en matèries afins al perfil de la plaça:20 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Coneixement d'anglès:7 / Coneixement de català:8 

Publicacions 
15 

Publicacions al primer quartil JCR: 10 / Altres publicacions de l'àmbit de la 
plaça:5 
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Plaça B22A2180 

Lloc de constitució de 
la comissió 

LlocDespatx B3-148 Departament d'Economia i d'Història Econòmica 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Graduat o graduada (o llicenciat o llicenciada) en estadística, matemàtiques, 
o economia:5 / Màster en  els àmbit del perfil:5 /  Màster en  els àmbit del 
perfil:5 

Experiència 
professional 
15 

Activitats profesionals:4 / Activitats profesionals en l'àmbit de la plaça:6 / 
Activitats docents fora de l'àmbit de la plaça:5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència prèvia en docència universitària en el perfil de la plaça:20 / 
Experiència docent universitària en matèries afins al perfil de la plaça:20 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

Coneixement d'anglès:7 / Coneixement de català:8 

Publicacions 
15 

Publicacions al primer quartil JCR: 10 / Altres publicacions de l'àmbit de la 
plaça:5 
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Plaça B22A1818 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 
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Plaça B22A1819 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 
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Plaça B22A1820 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 

  

  

  

  

  



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/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1821 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1822 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1823 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1824 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1825 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1827 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A1828 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2023 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2028 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2086 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/19 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça B22A2087 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Infermeria 

Data de constitució 11/11/2022 

Nota mínima 50 

Experiència 
professional 
25 

≤ 5 anys 15 P; ≥ 5 anys 25 P 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (≥3 assignatures) 40 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (2 assignatures) 20 P; 
Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (1 assignatura) 10 P 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà 3 P; Anglès nivell avançat 5 P 

Expedient acadèmic 
30 

Grau/Diplomatura en Infermeria 10 P; Màster universitari, i/o Especialitat 
àmbit Infermer 10 P; Master professionalitzador o Postgrau àmbit Infermer 5 
P; Doctorat 5 P 

  

  

  

  

  

 


