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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

1 

 

Plaça 

B22A1382 - Professor Associat nivell 3 5hores-1460L03P05 - Departament 
de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Docència en l’àmbit del 
àrea d’edafologia i química agrícola al màster de Gestió de Sòls i Aigües, i als 
Graus de Ciències Ambientals i Biologia Ambiental. En concret, a les 
assignatures de Processos de Degradació i Rehabilitació de Sòls, Restauració 
ambiental, Ciència del Sòl i Edafologia. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc C5b/030 

Data de constitució 23/06/2022 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
20 

Grau i/o màster en un àmbit poc relacionat amb l'àrea de coneixement de la 
plaça. No ha cursat assignatures d'edafologia. Sense doctorat o amb doctorat 
en un àmbit poc relacionat amb l'àrea de coneixement de la plaça. Expedient 
acadèmic no destacable: 0 / Grau i, o màster en un àmbit afí a l'àrea de 
coneixement de la plaça. No ha cursat assignatures d'edafologia. Doctorat en 
l'àmbit de coneixement de la plaça. Expedient acadèmic notable: 8 / Grau i, o 
màster en un àmbit afí a l'àrea de coneixement de la plaça. Ha cursat 
assignatures d'edafologia. Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça. 
Expedient acadèmic notable i bones qualificacions a les matèries afins: 14 / 
Grau i, o màster en un àmbit afí a l'àrea de coneixement de la plaça. Ha cursat 
les assignatures de l'especialitat d'edafologia o màster específic. Doctorat en 
l'àmbit de coneixement de la plaça. Expedient acadèmic excel·lent i bones 
qualificacions a les matèries afins: 20 

Experiència 
professional 
40 

Experiència professional (incloent la recerca post-doctoral) en l'àrea de 
coneixement de la plaça nul·la o molt poc rellevant: 0 / Experiència 
professional en l'àrea de coneixement de la plaça (incloent la recerca post-
doctoral)  regular. Participació en projectes de recerca o en convenis i 
contractes amb empreses i administracions: 10 / Experiència professional 
(incloent la recerca post-doctoral)  en l'àrea de coneixement de la plaça 
destacable.  Participació en projectes de recerca o de convenis i contractes 
amb empreses i administracions: 25 / Experiència professional (incloent la 
recerca post-doctoral)  en l'àrea de coneixement de la plaça molt destacable. 
Lideratge i coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes 
amb empreses i administracions 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència docent universitària nul·la, o molt curta i no especialment 
rellevant: 0 / Experiència docent universitària, però poc relacionada amb 
l'àrea de coneixement de la plaça: 5 / Experiència docent universitària de 
grau suficient i relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça. Professor 
en d'altres cursos de l'àmbit de la plaça: 15 / Experiència docent universitària 
de grau destacable i relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça. 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

2 

Professor en d'altres cursos, conferències, seminaris de l'àmbit de la plaça 
destacables: 25 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès i català no acreditats: 0 / Nivell inicial d'anglès i català: 1,5 / Nivell 
mitjà d'anglès i català: 3 / Nivell elevat d'anglès i català: 5 

Publicacions i 
activitats relacionades 
amb les activitats 
docents a realitzar 
10 

Algunes publicacions i, o activitats de divulgació, però poc relacionades amb 
l'àmbit de coneixements de la plaça: 1 / Alguns articles i, o activitats de 
divulgació relacionats amb l'àmbit de coneixements de la plaça. Sense altres 
publicacions relacionades amb l'activitat docent a realitzar: 4 / Bastants 
articles i, o activitats de divulgació relacionades amb l'àmbit de coneixements 
de la plaça. Alguna publicació o monografia relacionades amb l'activitat 
docent a realitzar: 7 / Producció alta d'articles i d'impacte notable a l'àmbit de 
coneixements de la plaça. Publicació i, o activitats de divulgació, monografies 
relacionades amb l'activitat docent a realitzar: 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

3 

 

Plaça 

B22A1388 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Docència en l’àmbit de 
la fisiologia vegetal als graus de Biologia Ambiental, Bioquímica, 
Biotecnologia, Microbiologia, Genètica i Biologia. La docència encarregada 
inclourà activitat presencial, gestió de grups, tutorització i seguiment dels 
estudiants i les activitats d’avaluació. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C2/408 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 6 

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. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

50 x ((nombre de crèdits impartits pel candidat/a en l?àmbit de la plaça x 0,7) 
+ (nombre de crèdits impartits pel candidat/a en altres àmbits x 0,3)) / suma 
de crèdits ponderats impartits per tots els candidats/es. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

20 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. 

Investigació 
20 

20 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/9 – Professorat associat 2022-2023 

4 

 

Plaça 
B22A1458 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Biologia 
Cel·lular/Biologia de la Reproducció en mamífers/Citogenètica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Unitat de Biologia Cel·lular 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau en l?àmbit de les Biociències o les Ciències de la Salut: 1 
punt / Màster o formació de postgrau 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: màxim 6 punts (en funció de si està defensada o en curs) 

Experiència 
professional 
40 

Experiència professional en empresa i/o recerca, en àmbits afins al perfil de la 
plaça: màxim 40 punts (segons anys d?experiència i publicacions en revistes 
indexades en els darrers 5 anys). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència en docència universitària en àmbits afins al perfil de la plaça: 
màxim 35 punts (segons hores de docència impartides) / Experiència en 
docència universitària en un altre àmbit o docència no universitària: 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/9 – Professorat associat 2022-2023 

5 

 

Plaça 
B22A1459 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Biologia 
Cel·lular/Biologia de la Reproducció en mamífers/Citogenètica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Unitat de Biologia Cel·lular 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau en l?àmbit de les Biociències o les Ciències de la Salut: 1 
punt / Màster o formació de postgrau 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: màxim 6 punts (en funció de si està defensada o en curs) 

Experiència 
professional 
40 

Experiència professional en empresa i/o recerca, en àmbits afins al perfil de la 
plaça: màxim 40 punts (segons anys d?experiència i publicacions en revistes 
indexades en els darrers 5 anys). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Experiència en docència universitària en àmbits afins al perfil de la plaça: 
màxim 35 punts (segons hores de docència impartides) / Experiència en 
docència universitària en un altre àmbit o docència no universitària: 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/9 – Professorat associat 2022-2023 

6 

 

Plaça 
B22A1460 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Fisiologia animal 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Unitat de Fisiologia Animal/ facultat de biociencies. UAB 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

grau/llicenciatura d'origen. Màster (si s'escau) i doctorat 

Experiència 
professional 
30 

Experiencia profesional en el camp de Fisiologia incloenti curs d'acreditació 
per treballar amb animals. Publicacions. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

temps com a docent en el ambit de la fisiologia i relacionats. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català/castellà i Anglès 

Entrevista 
20 

defensa del CV i motivació, disponibilitat 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

7 

 

Plaça 

B22A1396 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Ciència Política i de Dret Públic - Politica criminal i Delinqüència 
econòmica / Política criminal y Delincuencia económica / Criminal policy 
and Economic Crime 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
25 

Llicenciatura o Grau en Dret / Criminologa: 10M / Màster: 10 / Doctorat en 
Dret Penal: títol de doctor/a o 1 punt per any de doctorat 

Experiència 
professional 
15 

En l'àmbit criminològic o jurídic: 2 punts/any (proporcional mesos) (En cas de 
coincidència d'ambdós criteris en la mateixa activitat, cada any només 
comptarà una vegada) / En gestió educativa o recerca (coordinació estudis, 
assignatures, de treballs de recerca, etc): 2 punts per any (proporcional per 
mesos) (En cas de coincidència d'ambdós criteris a la mateixa activitat, cada 
any només podrà comptar una vegada) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

En la docència d'assignatures universitàries de criminologia, Dret Penal o 
altres materies afins: 3 punts/any 

Coneixement 
d'idiomes 
20 

anglès: 10 /  La restà d'idiomes: 4 punts per idioma estranger amb acreditació 
oficial o traduccions o publicacions científiques en la matèria. 

Investigació 
20 

Publicacions: 2 punts per publicació / Congressos: 1 punt per conferència o 
comunicació 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

8 

 

Plaça 
B22A1397 - Professor Associat nivell 3 5hores-1460L03P05 - Departament 
de Ciència Política i de Dret Públic - Dret Constitucional / Derecho 
Constitucional / Constitutional Law 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura en Dret: 5 / Màster: 5 / Doctorat: 10 

Experiència 
professional 
30 

No vinculada a la docència: 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

En relació a matèries jurídiques en general: 20 / En relació a dret 
constitucional: 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 2,5 / Altres idiomes: 2,5 

Investigació 
5 

Participació en congressos i seminaris: 2 / Publicacions: 2,5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

9 

 

Plaça 
B22A1398 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Ciència Política i de Dret Públic - Dret Constitucional / Derecho 
Constitucional / Constitutional Law 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura en Dret: 5 / Màster: 5 / Doctorat: 10 

Experiència 
professional 
30 

No vinculada a la docència: 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

En relació a matèries jurídiques en general: 20 / En relació a dret 
constitucional: 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 2,5 / Altres idiomes: 2,5 

Investigació 
5 

Participació en congressos i seminaris: 2 / Publicacions: 2,5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

10 

 

Plaça 
B22A1399 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Ciència Política i de Dret Públic - Dret Constitucional / Derecho 
Constitucional / Constitutional Law 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura en Dret: 5 / Màster: 5 / Doctorat: 10 

Experiència 
professional 
30 

No vinculada a la docència: 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

En relació a matèries jurídiques en general: 20 / En relació a dret 
constitucional: 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 2,5 / Altres idiomes: 2,5 

Investigació 
5 

Participació en congressos i seminaris: 2 / Publicacions: 2,5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

11 

 

Plaça 
B22A1400 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Ciència Política i de Dret Públic - Dret Constitucional / Derecho 
Constitucional / Constitutional Law 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura en Dret: 5 / Màster: 5 / Doctorat: 10 

Experiència 
professional 
30 

No vinculada a la docència: 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

En relació a matèries jurídiques en general: 20 / En relació a dret 
constitucional: 20 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 2,5 / Altres idiomes: 2,5 

Investigació 
5 

Participació en congressos i seminaris: 2 / Publicacions: 2,5 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

12 

 

Plaça 

B22A1426 - Professor Associat nivell 3 5hores-1460L03P05 - Departament 
de Ciència Política i de Dret Públic - Política comparada (docència en anglès) 
/ Política comparada (docencia en inglés) / Comparative politics (teaching in 
english) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Licenciatura en ciències polítiques: 10 / Altres graus en ciències socials: 5 

Experiència 
professional 
10 

En el perfil de la plaça superior a 5 anys: 10 / En el perfil de la plaça 2 anys: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

En el perfil de la plaça superior a 1 curs: 20 / En el perfil de la plaça inferior a 
1 curs: 10 / Altre experiència docent: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
30 

Anglès avançat (C2): 30 / Angles intermedi (C1): 15 

Formació de Postgrau 
25 

Doctorat en ciència política, relacions internacionals o polítiques públiques: 
30 / Altra formació de postgrau especialitzada: 15 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

13 

 

Plaça 
B22A1427 - Professor Associat nivell 3 5hores-1460L03P05 - Departament 
de Ciència Política i de Dret Públic - Avaluació de la Gestió Pública / 
Evaluación de la Gestión Pública / Evaluation of Public Management 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Licenciatura en ciències polítiques: 15 / Altres graus en ciències socials: 10 

Experiència 
professional 
30 

En el perfil de la plaça superior a 5 anys: 30 / En el perfil de la plaça 2 anys: 15 
/ En altres àmbits: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

En el perfil de la plaça superior a 2 cursos: 35 / En el perfil de la plaça inferior 
a 2 cursos: 10 / Altre experiència docent: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès avançat (C2): 10 / Angles intermedi (C1): 5 

Formació de postgrau 
10 

Doctorat en ciència política, relacions internacionals o polítiques públiques: 
10 / Altra formació de postgrau especialitzada: 5 
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2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 
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Plaça 
I0004826 - Professor Associat nivell 3 5hores-1460L03P05 - Departament de 
Ciència Política i de Dret Públic - Metodologia de la Ciència Política / 
Metodologia de la Ciencia Política  / Political Science Methodology 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Licenciatura en ciències polítiques: 15 / Altres graus en ciències socials: 10 

Experiència 
professional 
15 

En el perfil de la plaça superior a 5 anys: 15 / En el perfil de la plaça 2 anys: 10 
/ En altres àmbits: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

En el perfil de la plaça superior a 3 cursos: 30 / En el perfil de la plaça inferior 
a 3 cursos: 10 / Altre experiència docent: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès avançat (C2): 10 / Angles intermedi (C1): 5 

Formació de postgrau 
30 

Doctorat en ciència política, relacions internacionals o polítiques públiques: 
30 / Altra formació de postgrau especialitzada: 20 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

15 

 

Plaça 

B22A0205 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Ciències Morfològiques - Anatomia humana: generalitats i aparell 
locomotor, esplancnologia, cardiovascular, cap i coll, neuroanatomia, 
òrgans interns (Graus en: Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia i 
Ciències Biomèdiques) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala reunions Dpt CCMM. Bellaterra 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 0 

Expedient acadèmic 
10 

Barem 1: Grau de Doctor: 5 pt / Barem 2: admès en programa de doctorat 
d'àrea de coneixment relacionada: 3 pt (excloent amb barem 1) / Barem 3: 
Graduat/Llic medicina: 3 pt / Barem 4: Graduat/Llic altres estudis o segona llic 
o grau: 2 pt 

Experiència 
professional 
10 

Barem 1: exercir especialitat mèdico-quirúrgica: 1 pt/any fins màx. de 5 pt / 
Barem 2: Exercici d'altres especialitats: 0.2 pt/any fins màx d'1 pt / Barem 3: 
publicacions en rev. indexades, relacionades amb l'àrea de coneixement: 0.5 
pt/publicació fins màx. de 3 pt. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Barem 1: 5 pt/any (assignatures relacionades) fins màxim de 30 pt / Barem 2: 
haver impartit classes relacionades en més d'un grau: 2 graus factor x0.2 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1. Anglès alt: 3 pt 

Entrevista 
15 

Disponibilitat horària / Recerca / Innovació docent / Treball en equip / 
Adaptació i participació: 20 pt 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

16 

 

Plaça 
B22A1368 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat - Producció i Expressió dels Gèneres 
Audiovisuals 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions del Dpt. de CAP 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Responsable d?assignatura: d'1 a 5 anys: 5 

Experiència 
professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4 

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 
5 

Llicenciatura o Grau: 1 

Altres mèrits a criteri 
de la Comissió de 
Selecció 
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/9 – Professorat associat 2022-2023 

17 

 

Plaça 
B22A1369 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat - Analítica Digital 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions del Dpt. de CAP 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Responsable d?assignatura: d'1 a 5 anys: 5 

Experiència 
professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4 

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 
5 

Llicenciatura o Grau: 1 

Altres mèrits a criteri 
de la Comissió de 
Selecció 
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/9 – Professorat associat 2022-2023 

18 

 

Plaça 
B22A1457 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat - Intel·ligència Artificial en la 
Comunicació 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala de Reunions del Dpt. de CAP 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Responsable d?assignatura: d'1 a 5 anys: 5 

Experiència 
professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4 

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 
5 

Llicenciatura o Grau: 1 

Altres mèrits a criteri 
de la Comissió de 
Selecció 
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/9 – Professorat associat 2022-2023 

19 

 

Plaça 
B22A1325 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - Educació musical i 
visual (àrea de música) / Treballs de fi de màster (Grau Educació Primària) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari DEMPC 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Titulació de mestre (67), titulació de música o altres titulacions afins (33) 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en docència de la música no universitària (85), experiències 
docents en escoles o experiència com a músic (15) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Experiència docent en l'assignatura (78), experiència docent en altres 
assignatures del Grau de Primària (11), experiència docent universitària afí 
(11) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català (100) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

20 

 

Plaça 
B22A1326 - Professor Associat nivell 3 1hora-1460L03P01 - Departament de 
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - Pràcticum especilitat 
Música MUFPS 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari DEMPC 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Titulació de l'àrea de ciències de l'educació o de Música (80), Màster de 
Secundària en música o estudis de postgrau relacionats (fins a 20) 

Experiència 
professional 
35 

Experiència com a professor/a de música de Secundària (85), experiència com 
a professor/a de Secundària o com a docent en música (15) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Experiència docent en assignatures de pràctiques (67), experiència docent en 
altres assignatures del Màster de Secundària (11), experiència docent 
universitària afí (22) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català (100) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

21 

 

Plaça 
B22A1338 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - Didàctica de la 
Música a l'educació infantil / Treballs fi de grau (Educació Primària) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari DEMPC 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Titulació de mestre (67), titulació de música o altres titulacions afins (33) 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en docència de la música no universitària (85), experiències 
docents en escoles o experiència com a músic (15) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Experiència docent en l'assignatura (78) , experiència docent en altres 
assignatures del Grau d'Infantil (11), experiència docent universitària afí (11) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català (100) 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

22 

 

Plaça 
B22A1254 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Dret Privat - Dret Mercantil I (Dret) i Dret Mercantil (ECO) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 65 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 25. Altre experiència docent: 5 

Experiència 
professional 
30 

Barem 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat: 7. Màster i altres titulacions diferents del Dret: 6. Cursos de 
formació: 2 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Dues idiomes estrangers acreditats: 5, Un idioma estranger acreditat: 4 

Entrevista 
20 

Barem 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

23 

 

Plaça 
B22A1255 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Dret Privat - Dret Mercantil I (Dret) 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 65 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 25. Altre experiència docent: 5 

Experiència 
professional 
30 

Barem 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat: 7. Màster i altres titulacions diferents del Dret: 6. Cursos de 
formació: 2 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Dues idiomes estrangers acreditats: 5, Un idioma estranger acreditat: 4 

Entrevista 
20 

Barem 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

24 

 

Plaça 
B22A1406 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Física - Òptica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Física 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts 

Experiència 
professional 
35 

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

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Investigació 
10 

Publicacions 10 punts per cada publicació 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

25 

 

Plaça 
B22A1443 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Física - Física General 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de Física 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts 

Experiència 
professional 
35 

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

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Investigació 
10 

Publicacions 10 punts per cada publicació 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

26 

 

Plaça 
B22A1367 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Genètica i de Microbiologia - Microbiologia. Microbiologia ambiental i 
diversitat microbiana. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 22/06/2022 

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 docent en 
el perfil de la plaça 
30 

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

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 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement llengua anglesa: 10 / No coneixement llengua anglesa: 0 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

27 

 

Plaça 
B22A1407 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Genètica i de Microbiologia - Microbiologia 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 05/07/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de la plaça: Màxim 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència en docència en Microbiologia: Màxim 30 

Experiència 
professional 
30 

Experìencia professional en el perfil de la plaça desenvolupada en el darrers 
15 anys: Màxim 30 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixements de més d'una llengua estrangera: Màxim 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

28 

 

Plaça 
B22A1448 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Genètica i de Microbiologia - Mutagènesi i carcinogènia ambiental. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Master en genètica avançada, 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30 

Experiència 
professional 
25 

Barem 1: Experiència professional major o igual a 5 anys en l'àmbit de la 
mutagènesis i la carcinogènesis ambiental, 25 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 5 

Entrevista 
10 

Barem 1: Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres criteris, 
l'entrevista és molt satisfactòria, 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/9 – Professorat associat 2022-2023 

29 

 

Plaça 
B22A1449 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Genètica i de Microbiologia - Genètica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn  Margulis 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat en l'àmbit de les genètica, 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Barem 1: Experiencia superior a 5 anys en almenys cuatre assignatures 
diferents impartides per la Unitat responsable de la plaça, 30 

Experiència 
professional 
25 

Barem 1: Experiència professional igual o superior a 10 anys en el perfil de la 
plaça, 25 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 5 

Entrevista 
10 

Barem 1: Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres criteris, 
l'entrevista és molt satisfactòria, 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

30 

 

Plaça 
B22A1450 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Genètica i de Microbiologia - Genètica. Bioinformàtica. Genètica de 
poblacions. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat relacionat amb la temàtica de la plaça, 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30 

Experiència 
professional 
25 

Anàlisi bioinformàtica de seqüències genòmiques i programació python/R: 30 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 5 

Entrevista 
10 

Barem 1: Havent aconseguit un mínim de 50 punts en els altres criteris, 
l'entrevista és molt satisfactòria, 10 
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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

31 

 

Plaça 
B22A1451 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Genètica i de Microbiologia - Genètica. Bioinformàtica. Genòmica. 
Genètica de poblacions. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat relacionat amb la temàtica de la plaça, 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30 

Experiència 
professional 
25 

Anàlisi bioinformàtica de seqüències genòmiques i programació python/R: 30 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 5 

Entrevista 
10 

Barem 1: Havent aconseguit un mínim de 50 punts en els altres criteris, 
l'entrevista és molt satisfactòria, 10 
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Plaça 
B22A1452 - Professor Associat nivell 3 1hora-1460L03P01 - Departament de 
Genètica i de Microbiologia - Genètica. Bioinformàtica. Genètica de 
poblacions. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat relacionat amb la temàtica de la plaça, 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30 

Experiència 
professional 
25 

Anàlisi bioinformàtica de seqüències genòmiques i programació python/R: 30 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 5 

Entrevista 
10 

Barem 1: Havent aconseguit un mínim de 50 punts en els altres criteris, 
l'entrevista és molt satisfactòria, 10 
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Plaça 
B22A1336 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Geografia - Demografia, Societat i Economia Urbana / Estadística 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala DAG del Dept. de Geografia 

Data de constitució 23/06/2022 

Nota mínima 0 

Expedient acadèmic 
10 

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

Experiència 
professional 
15 

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

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins 
relacionats amb el perfil de la plaça: 45 / Impartició de docència en cursos no 
universitaris i afins al perfil de la plaça: 5 / Impartició de docència de màster 
en el màster de Geografia o altres màsters afins: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Publicacions i 
investigació 
10 

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

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

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

Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/9 – Professorat associat 2022-2023 

34 

 

Plaça 
B22A1473 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Matemàtiques - Docència del Departament de Matemàtiques 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 23/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 
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Plaça 
B22A1474 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Matemàtiques - Docència del Departament de Matemàtiques 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3b/158 

Data de constitució 23/06/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i la trajectòria acadèmica: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 
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Plaça 

B22A1282 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Pedagogia Aplicada - GRAU EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 102068 – DIDÀCTICA I 
DESENVOLUPAMENT CURRICULAR - 1r SEMESTRE - DIVENDRES – 08:00h a 
13:00h / GRAU CRIMINOLOGIA - 100433 - PEDAGOGIA (SE3) - 2 SEMESTRE - 
DIJOUS - 10:15h a 11:30h 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Ciències de l'Educació 

Data de constitució 01/07/2022 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
20 

PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues 
carreres: educació + altre afí): 4 / PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 
/ Carreres afins (sociologia, psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit 
educació: 8 / Màster àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / 
Doctorat en CC. Educació: 10 / Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, 
antropologia): 5 

Experiència 
professional 
25 

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

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

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

Coneixement 
d'idiomes 
5 

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

Publicacions 
10 

Articles indexats (1.5 punt per article): 10 / Articles NO indexats (0,5 punt per 
article): 5 / Llibres i capítols (1 punt per text): 10 / Assistència a Congressos 
(0,5 per assistència): 5 / Publicacions derivades de congressos (1 per 
publicació): 5 
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Plaça 
B22A1284 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut 
Pública - Metodologia Científica i Bioestadística en Infermeria 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Altra docència: fins a 5 / Docència universitària en Bioestadística en Graus de 
Salut: fins a 10 / Docència relacionada en l?àmbit del perfil de la plaça: fins a 
20 

Experiència 
professional 
30 

Altra experiència relacionada en l?àmbit del perfil de la plaça: fins a 5 / 
Experiència en disseny i anàlisi estadística en l?àmbit del perfil de la plaça de 
més de 1 a 3 anys: fins a 15 / Experiència en disseny i anàlisi estadística en 
l?àmbit del perfil de la plaça de més de 3 anys: fins a 30 

Expedient acadèmic 
7 

Grau relacionat amb l?àmbit del perfil de la plaça: fins a 2 / Màster relacional 
amb l?àmbit del perfil de la plaça: fins a 5 / Doctorat relacionat l?àmbit del 
perfil de la plaça: fins a 7 

Coneixement 
d'idiomes 
8 

Català i castellà: 4 / Anglès: C1 4, B2 3, B1 2 

Publicacions i altres 
mèrits científics + 
Entrevista 
35 

Publicacions i altres mèrits científics relacionats en l?àmbit del perfil de la 
plaça: fins a 10 / Entrevista: fins a 25 
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Plaça 
B22A1285 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut 
Pública - Comunicació i TICS, i Bioestadística en Ciències de la Salut 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Altre docència: 5 / Docència relacionada en Ciències de la Salut: 10 / Docència 
relacionada en l?àmbit del perfil de la plaça: 25 

Experiència 
professional 
30 

Experiència en disseny i anàlisi estadístiques en l?àmbit del perfil de la plaça 
de més de 5 anys: 30 / Experiència en disseny i anàlisi estadístiques en 
l?àmbit del perfil de la plaça de 1 a 5 anys: 15 / Altra experiència relacionada 
en l?àmbit del perfil de la plaça: 5 

Expedient acadèmic 
5 

Doctorat: 5 / Màster: 3 / Grau: 2 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català i castellà: 4 / Anglès: 1 

Publicacions i altres 
mèrits científics + 
Entrevista 
35 

Publicacions i altres mèrits científics relacionats en l?àmbit del perfil de la 
plaça: 15 / Entrevista: 20 
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Plaça 
B22A1286 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut 
Pública - Bioestadística en Medicina 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Docència relacionada en l?àmbit del perfil de la plaça de més de 3 anys: 25 / 
Docència relacionada en Bioestadística en altres graus de Ciències de la Salut 
de més de 3 anys: 10 / Altre experiència docent: 5 

Experiència 
professional 
30 

Experiència en disseny i anàlisi estadístiques en l?àmbit del perfil de la plaça 
de més de 5 anys: 30 / Experiència en disseny i anàlisi estadístiques en 
l?àmbit del perfil de la plaça de més de 1 a 5 anys: 15 / Altre experiència 
relacionada en l?àmbit del perfil de la plaça: 5 

Expedient acadèmic 
5 

Doctorat: 5 / Màster i estudiant de doctorat: 4 / Màster: 3 / Grau: 2 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català i castellà: 4 / Anglès: 1 

Publicacions i altres 
mèrits científics + 
Entrevista 
35 

Publicacions i altres mèrits científics relacionats en l?àmbit del perfil de la 
plaça: 15 / Entrevista: 20 
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Plaça 
B22A1259 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - processos psicològics 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B5-104 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Títol de doctor relacionat amb el perfil de la plaça: 4 / Títol de màster 
relacionat amb el perfil de la plaça: 2 / Títol de postgrau relacionat amb el 
perfil de la plaça: 1 / Títol de grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la 
plaça: 2 / Altres mèrits acadèmics (acreditacions, doctorat internacional, 
premi extraordinari...): 1 (màxim 3) 

Experiència 
professional 
25 

Per cada 6 mesos d?experiència professional fent tasques de psicòleg: 4 / 
Acreditació professional oficial en àmbits de la psicologia: 2 / Altres mèrits 
(publicacions de materials professionals, càrrecs en entitats professionals): 1 
(màxim 5) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Per cada assignatura o semestre en àmbit universitari (grau, postgrau, màster 
oficials): Coordinació assignatura de processos psicològics: 3 / Docència de 
processos psicològics, teoria: 4 / Docència de processos psicològics, 
pràctiques: 3 / Coordinació altres assignatures de la Unitat: 2 / Docència en 
altres assignatures de la Unitat, teoria: 3 / Docència en altres assignatures de 
la Unitat, pràctiques: 2 / Docència en altres àrees en psicologia: 1 / Supervisió 
de treballs acadèmics: per cada TFG, TFM, tesi en curs 1 (màxim 5): cada tesi 
defensada 2 / Coordinació de projectes d?innovació docent: 2 per projecte / 
Participació en projectes d?innovació docent: 1 per projecte / Publicacions 
docents relacionades amb el perfil de la plaça: 1 per publicació (màxim 3) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Punts pel màxim nivell acreditat (no acumulatiu, màxim 5): Títol acreditat o 
certificació oficial de nivell en anglès B2.2: 3 / Títol acreditat o certificació 
oficial de nivell en anglès C1: 4 / Títol acreditat o certificació oficial de nivell 
en anglès C 

Investigació 
15 

Article JCR o SCOPUS Q1-Q2: 4 / Article JCR o SCOPUS Q3-Q4: 2 / Altres 
articles en bases de dades de referencia acreditades: 1 / Participació 
acreditada en projectes de recerca subvencionats en convocatòria publica 
competitiva (Europeus, I+D+i...): 3 per projecte (màxim 9) / Direcció o 
participació en projectes de recerca en d?altres convocatòries: 1 per projecte 
(màxim 3) / Comunicacions o pòsters a congressos: 0,5 (màxim 3) / Beques 
d?investigació pre o post-doctorals: 3 / Altres mèrits (premis investigació?): 
0,5 (màxim 1) 
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Plaça 
B22A1260 - Professor Associat nivell 3 4hores-1460L03P04 - Departament 
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - PROCESSOS PSICOLÒGICS 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B5-104 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Títol de doctor relacionat amb el perfil de la plaça: 4 / Títol de màster 
relacionat amb el perfil de la plaça: 2 / Títol de postgrau relacionat amb el 
perfil de la plaça: 1 / Títol de grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la 
plaça: 2 / Altres mèrits acadèmics (acreditacions, doctorat internacional, 
premi extraordinari...): 1 (màxim 3) 

Experiència 
professional 
25 

Per cada 6 mesos d?experiència professional fent tasques de psicòleg: 4 / 
Acreditació professional oficial en àmbits de la psicologia: 2 / Altres mèrits 
(publicacions de materials professionals, càrrecs en entitats professionals): 1 
(màxim 5) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Per cada assignatura o semestre en àmbit universitari (grau, postgrau, màster 
oficials): Coordinació assignatura de processos psicològics: 3 / Docència de 
processos psicològics, teoria: 4 / Docència de processos psicològics, 
pràctiques: 3 / Coordinació altres assignatures de la Unitat: 2 / Docència en 
altres assignatures de la Unitat, teoria: 3 / Docència en altres assignatures de 
la Unitat, pràctiques: 2 / Docència en altres àrees en psicologia: 1 / Supervisió 
de treballs acadèmics: per cada TFG, TFM, tesi en curs 1 (màxim 5): cada tesi 
defensada 2 / Coordinació de projectes d?innovació docent: 2 per projecte / 
Participació en projectes d?innovació docent: 1 per projecte / Publicacions 
docents relacionades amb el perfil de la plaça: 1 per publicació (màxim 3) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Punts pel màxim nivell acreditat (no acumulatiu, màxim 5): Títol acreditat o 
certificació oficial de nivell en anglès B2.2: 3 / Títol acreditat o certificació 
oficial de nivell en anglès C1: 4 / Títol acreditat o certificació oficial de nivell 
en anglès C 

Investigació 
15 

Article JCR o SCOPUS Q1-Q2: 4 / Article JCR o SCOPUS Q3-Q4: 2 / Altres 
articles en bases de dades de referencia acreditades: 1 / Participació 
acreditada en projectes de recerca subvencionats en convocatòria publica 
competitiva (Europeus, I+D+i...): 3 per projecte (màxim 9) / Direcció o 
participació en projectes de recerca en d?altres convocatòries: 1 per projecte 
(màxim 3) / Comunicacions o pòsters a congressos: 0,5 (màxim 3) / Beques 
d?investigació pre o post-doctorals: 3 / Altres mèrits (premis investigació?): 
0,5 (màxim 1) 
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Plaça 
B22A1261 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - PROCESSOS PSICOLÒGICS 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B5-104 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Títol de doctor relacionat amb el perfil de la plaça: 4 / Títol de màster 
relacionat amb el perfil de la plaça: 2 / Títol de postgrau relacionat amb el 
perfil de la plaça: 1 / Títol de grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la 
plaça: 2 / Altres mèrits acadèmics (acreditacions, doctorat internacional, 
premi extraordinari...): 1 (màxim 3) 

Experiència 
professional 
25 

Per cada 6 mesos d?experiència professional fent tasques de psicòleg: 4 / 
Acreditació professional oficial en àmbits de la psicologia: 2 / Altres mèrits 
(publicacions de materials professionals, càrrecs en entitats professionals): 1 
(màxim 5) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Per cada assignatura o semestre en àmbit universitari (grau, postgrau, màster 
oficials): Coordinació assignatura de processos psicològics: 3 / Docència de 
processos psicològics, teoria: 4 / Docència de processos psicològics, 
pràctiques: 3 / Coordinació altres assignatures de la Unitat: 2 / Docència en 
altres assignatures de la Unitat, teoria: 3 / Docència en altres assignatures de 
la Unitat, pràctiques: 2 / Docència en altres àrees en psicologia: 1 / Supervisió 
de treballs acadèmics: per cada TFG, TFM, tesi en curs 1 (màxim 5): cada tesi 
defensada 2 / Coordinació de projectes d?innovació docent: 2 per projecte / 
Participació en projectes d?innovació docent: 1 per projecte / Publicacions 
docents relacionades amb el perfil de la plaça: 1 per publicació (màxim 3) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Punts pel màxim nivell acreditat (no acumulatiu, màxim 5): Títol acreditat o 
certificació oficial de nivell en anglès B2.2: 3 / Títol acreditat o certificació 
oficial de nivell en anglès C1: 4 / Títol acreditat o certificació oficial de nivell 
en anglès C 

Investigació 
15 

Article JCR o SCOPUS Q1-Q2: 4 / Article JCR o SCOPUS Q3-Q4: 2 / Altres 
articles en bases de dades de referencia acreditades: 1 / Participació 
acreditada en projectes de recerca subvencionats en convocatòria publica 
competitiva (Europeus, I+D+i...): 3 per projecte (màxim 9) / Direcció o 
participació en projectes de recerca en d?altres convocatòries: 1 per projecte 
(màxim 3) / Comunicacions o pòsters a congressos: 0,5 (màxim 3) / Beques 
d?investigació pre o post-doctorals: 3 / Altres mèrits (premis investigació?): 
0,5 (màxim 1) 
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Plaça 
B22A1262 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - ADQUISICIÓ I 
PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B5-104 

Data de constitució 22/06/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Doctorat 4 p / Màster relacionat perfil: 2 p/ Postgrau relacionat perfil: 1 p / 
Grau-Llic. en Logopèdia: 2 p/ Altres mèrits acadèmics: 1 p (màxim 3 p) 

Experiència 
professional 
35 

Per cada 6 mesos d?experiència professional relacionada amb perfil plaça: 4 
p/ Per cada 6 mesos d?experiència professional fent altres tasques de 
logopeda: 2p/ Per cada centre de referència relacionat amb el perfil de la 
plaça fent tasques de logopeda: 6 p/ Acreditació professional en àmbits de la 
logopèdia: 2 p/ Altres mèrits: 1 p (màxim 5 p) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Per cada assignatura o semestre en àmbit universitari (grau, postgrau, 
màster) Coordinació assignatura relacionada amb adquisició i processament 
del llenguatge: 3 p/ Per cada assignatura o semestre... Docència relacionada 
amb adquisició i processament del llenguatge, teoria: 4p/ Per cada 
assignatura o semestre... Docència relacionada amb adquisició i 
processament del llenguatge, pràctiques: 3p./ Per cada assignatura o 
semestre... Coordinació altres assignatures en matèries afins a adquisició i 
processament del llenguatge: 2 p/ Per cada assignatura o semestre... 
Docència en altres assignatures en matèries afins a adquisició i processament 
del llenguatge, teoria: 3 p/ Per cada assignatura o semestre... Docència en 
altres assignatures en matèries afins a adquisició i processament del 
llenguatge, pràctiques: 2 p/ Per cada assignatura o semestre... Docència en 
altres àrees de logopèdia o assignatures de la unitat: 1 p// Supervisió de 
treballs acadèmics: per cada TFG, TFM i tesi  en curs o defensada: 1p (màxim 
5)/ Coordinació de projectes d?innovació docent: 2 p per projecte/ 
Participació en projectes d?innovació docent: 1 p per projecte/ Publicacions 
docents relacionades amb el perfil de la plaça: 1 p per publicació (màxim 3) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Sobre 10: 5 p màxim de coneixement d?idiomes: Certificació oficial d?anglès 
(no acumulatiu): nivell C2 5p / C1 4p / B2.2 3p / Certificació oficial de català: 
C2:2p /C1: 1p.// 5 p màxim de formació continuada: Per cada curs de 
formació continuada (cursos d 

Investigació 
10 

Article JCR/SCOPUS Q1 o Q2: 4 p/ Article JCR/SCOPUS Q3 o Q4: 2 p/ Altres 
articles en bases de dades de referencia acreditades: 1 p/ Participació 
acreditada en projectes de recerca subvencionats en convocatòria pública 
competitiva (Europeus, I+D+i...): 3 p per projecte (màxim 6 p)/ Direcció o 
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participació en projectes de recerca en altres convocatòries: 1 p per projecte 
(màxim 2 p)/ Comunicacions o pòsters a congressos 0,5 p (màxim 3 p)/ 
Beques d?investigació pre o post-doctorals: 3 p/ Altres mèrits (premis 
investigació, altres publicacions?): 0,5 p (màxim 1) 
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Plaça 

B22A1381 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Educació infantil i primària: 
desenvolupament de la personalitat i necessitats educatives específiques de 
caràcter cognitiu 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1: Doctorat en l'àmbit de Psicologia de l'Educació. Puntuació: 10    
Barem 2: Màster en l?àmbit de Psicologia de l?Educació. Puntuació: 10   
Barem 3: Llicenciatura o grau en psicologia o educació infantil i/o primària. 
Puntuació 5 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1: Tenir experiència professional en l'assessorament i formació de 
mestres d'infantil i primària (més de 5 anys) Puntuació: 30    Barem 2: Tenir 
experiència professional en altres àmbits de la psicologia de l'educació (més 
de 3 anys) Puntuació: 15   Barem 3: Tenir experiència professional en altres 
àmbits de la psicologia de l'educació (almenys 1 any). Puntuació: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Barem 1: Experiència en els perfils professionals de l?assignatura: 
Desenvolupament de la personalitat i Necessitats educatives específiques de 
caràcter cognitiu en els graus d?educació infantil i primària. Puntuació: 35    
Barem 2: Experiència en un dels perfils professionals relacionats amb 
l?assignatura en els graus d?educació infantil i primària. Puntuació: 25   
Barem 3: Experiència en assignatures de Psicologia Evolutiva i/o  Psicologia de 
l?Educació. Puntuació: 10 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Certificat en català C2. Puntuació: 5   Barem 2: Coneixement alt i 
demostrable del Català C1. Puntuació: 3    Barem 3: Coneixement 
demostrable del Català. Puntuació: 1 

Recerca 
15 

Barem 1: Publicacions en l?àmbit de psicologia de l?educació relacionats amb 
la formació de mestres. Puntuació: 5    Barem 2: Participació en projectes de 
l?àmbit de psicologia de l?educació relacionats  amb la formació de mestres. 
Puntuació: 5    Barem 3: Contribucions a congressos en temes relatius a la 
formació de mestres. Puntuació: 5 
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Plaça 
B22A1442 - Professor Associat nivell 3 6hores-1460L03P06 - Departament 
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - processos psicològics 

Lloc de constitució de 
la comissió 

B5-104 

Data de constitució 17/06/2022 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Títol de doctor relacionat amb el perfil de la plaça: 4 / Títol de màster 
relacionat amb el perfil de la plaça: 2 / Títol de postgrau relacionat amb el 
perfil de la plaça: 1 / Títol de grau o llicenciatura relacionat amb el perfil de la 
plaça: 2 / Altres mèrits acadèmics (acreditacions, doctorat internacional, 
premi extraordinari...): 1 (màxim 3) 

Experiència 
professional 
25 

Per cada 6 mesos d?experiència professional fent tasques de psicòleg: 4 / 
Acreditació professional oficial en àmbits de la psicologia: 2 / Altres mèrits 
(publicacions de materials professionals, càrrecs en entitats professionals): 1 
(màxim 5) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Per cada assignatura o semestre en àmbit universitari (grau, postgrau, màster 
oficials): Coordinació assignatura de processos psicològics: 3 / Docència de 
processos psicològics, teoria: 4 / Docència de processos psicològics, 
pràctiques: 3 / Coordinació altres assignatures de la Unitat: 2 / Docència en 
altres assignatures de la Unitat, teoria: 3 / Docència en altres assignatures de 
la Unitat, pràctiques: 2 / Docència en altres àrees en psicologia: 1 / Supervisió 
de treballs acadèmics: per cada TFG, TFM, tesi en curs 1 (màxim 5): cada tesi 
defensada 2 / Coordinació de projectes d?innovació docent: 2 per projecte / 
Participació en projectes d?innovació docent: 1 per projecte / Publicacions 
docents relacionades amb el perfil de la plaça: 1 per publicació (màxim 3) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Punts pel màxim nivell acreditat (no acumulatiu, màxim 5): Títol acreditat o 
certificació oficial de nivell en anglès B2.2: 3 / Títol acreditat o certificació 
oficial de nivell en anglès C1: 4 / Títol acreditat o certificació oficial de nivell 
en anglès C 

Investigació 
15 

Article JCR o SCOPUS Q1-Q2: 4 / Article JCR o SCOPUS Q3-Q4: 2 / Altres 
articles en bases de dades de referencia acreditades: 1 / Participació 
acreditada en projectes de recerca subvencionats en convocatòria publica 
competitiva (Europeus, I+D+i...): 3 per projecte (màxim 9) / Direcció o 
participació en projectes de recerca en d?altres convocatòries: 1 per projecte 
(màxim 3) / Comunicacions o pòsters a congressos: 0,5 (màxim 3) / Beques 
d?investigació pre o post-doctorals: 3 / Altres mèrits (premis investigació?): 
0,5 (màxim 1) 
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Plaça 
B22A1494 - Professor Associat nivell 3 2hores-1460L03P02 - Departament 
de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Pricologia Evolutiva i de 
l'Educació // Formació psicopedagògica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1: Doctorat en l?àmbit de Psicologia de l?Educació. Puntuació: 10   
Barem 2: Màster en l?àmbit de Psicologia de l?Educació. Puntuació: 10    
Barem 3: Llicenciatura o grau en psicologia o educació infantil i/o primària. 
Puntuació 5 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1: Tenir experiència professional en l?assessorament a centres i 
formació de mestres (més de 3 anys) Puntuació: 30    Barem 2: Tenir 
experiència professional en l?assessorament a centres i formació de mestres 
(més de 2 anys) Puntuació: 15   Barem 3: Tenir experiència professional en 
altres àmbits de la psicologia de l?educació (almenys 1 any). Puntuació: 5 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

Barem 1: Experiència en el perfil professional de l?assignatura psicologia 
evolutiva i de l?educació als graus d?educació infantil o primària i/o al màster 
de secundària. Puntuació: 50    Barem 2: Experiència en altres assignatures de 
psicologia de l?educació en la formació de mestres i/o al màster de 
secundària. Puntuació 35   Barem 3: Experiència en assignatures de psicologia 
evolutiva i/o  psicologia de l?educació en altres graus. Puntuació: 15 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1: Certificat en català C2. Puntuació: 5   Barem 2: Coneixement alt i 
demostrable del Català C1. Puntuació: 3 (3)   Barem 3: Coneixement 
demostrable del Català. Puntuació: 1 

  

  

  

  

  



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/9 – Professorat associat 2022-2023 

48 

 

Plaça 
B22A0971 - Professor Associat nivell 3 1hora-1460L03P01 - Departament de 
Sociologia - Medi ambient i societat 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Lloc: Virtual / Teams 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Màster (5%) i doctorat (5%) significatius 

Experiència 
professional 
40 

Participació en recerques sociològiques (20%) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Activitat docent prèvia (relacionada amb sociologia i medi ambient) (30%) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català (3%), castellà (3%) i anglès (4%) 
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Plaça 

B22A0200 - Professor Associat nivell 3 3hores-1460L03P03 - Departament 
de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Processament del Senyal per 
a Comunicacions i Navegació / Procesado de Señal para Comunicaciones y 
Navegación / Signal Processing for Communications and Navigation 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 20/06/2022 

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
50 

. En l?àmbit de l?enginyeria de telecomunicacions (25%) / En l?àmbit del 
perfil de la plaça (25%) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
15 

Durant un curs acadèmic (10%) / Superior a un curs acadèmic (5%) 

Coneixement 
d'idiomes 
15 

. Català (5%) / Castellà (5%) / Anglès (5%) 

Expedient acadèmic 
5 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar (2%) / 
Màster en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar (2%) / 
Doctorat en Enginyeria de Telecomunicacació (1%) 

Entrevista 
15 

Capacitat comunicativa i motivació (3%) / Iniciativa i idees originals sobre la 
preparació de les classes i materials (3%) / Disponibilitat horària (9%) 

  

  

  

  

 


