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Plaça 
B21P0038 - Investigador Predoctoral temps complert - Termodinàmica i 
Mecànica estadística de no-equilibri: Fenòmens estocàstics i de transport - 
Departament de Física - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari departament de física 

Data de constitució 10/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Primer grau Valoració mitjana Fins a 20 punts Titulació doble grau 
Addicionalment 10 punts Altres titulacions fins a 5 punts Treball de grau: 
temàticament en el perfil de la plaça fins a 5 punts 

Màsters realitzats 
20 

Màster en el perfil de la plaça i segons expedient: fins a 20 punts Altres 
màsters: fins a 10 punts segons expedient 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència docent universitària o col·laboració fins a 20 punts Experiència 
docent en secundària fins a 5 punts Altra experiència docent fins a 5 punts 

Investigació 
15 

Publicacions científiques i/o treball de màster en el perfil de la plaça fins a 10 
punts per cada item Fins a cinc punts per premis o distincions en treballs de 
recerca Fins a 5 punts per cada presentació pòster a congressos Fins a 5 punts 
per altres publicacions científiques 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes fins a 3 
punts per idioma 
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Plaça 
B21P0046 - Investigador Predoctoral temps complert - Metrologia òptica 
amb aplicacions bio - Departament de Física - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari departament de física 

Data de constitució 10/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Primer grau Valoració mitjana Fins a 20 punts Titulació doble grau 
Addicionalment 10 punts Altres titulacions fins a 5 punts Treball de grau: 
temàticament en el perfil de la plaça fins a 5 punts 

Màsters realitzats 
20 

Màster en el perfil de la plaça i segons expedient: fins a 20 punts Altres 
màsters: fins a 10 punts segons expedient 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència docent universitària o col·laboració fins a 20 punts Experiència 
docent en secundària fins a 5 punts Altra experiència docent fins a 5 punts 

Investigació 
15 

Publicacions científiques i/o treball de màster en el perfil de la plaça fins a 10 
punts per cada item Fins a cinc punts per premis o distincions en treballs de 
recerca Fins a 5 punts per cada presentació pòster a congressos Fins a 5 punts 
per altres publicacions científiques 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes fins a 3 
punts per idioma 
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Plaça 
B21P0045 - Investigador Predoctoral temps complert - Química Inorgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria del Dpt C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
40 

Valoració de la nota de l?expedient acadèmic de grau i adequació de la 
titulació al perfil de la plaça (40 punts) 

Experiència 
professional 
5 

Valoració de l?experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d?estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça (5 
punts) 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d?anglès i de català tenint en compte el perfil 
investigador i docent (5 punts) 

Màsters realitzats 
25 

Valoració del nombre de màsters realitzats i de l?adequació dels 
coneixements i experiència adquirits en els mateixos per ocupar la plaça (25 
punts) 

Entrevista 
20 

Motivació, trajectòria personal, adequació personal a la plaça (20 punts) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Valoració de l?experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida (5 punts) 
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Plaça 
B21P0047 - Investigador Predoctoral temps complert - Anàlisi Econòmica - 
Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Economia i Hª Econòmica 

Data de constitució 21/06/2021 

Nota mínima 60 

Màsters realitzats 
40 

Títol de màster 40 punts, Títol de màster en Economia 50 punts, estar cursant 
o haver cursat un màster en Anàlisi Econòmica 100punts 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Nivell B1/B2 50 punts, Nivell C1 o haver completat un grau o màster en 
Anglès 100 punts 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient de màster en Economia 70 punts, Expedient de màster en 
fonaments de l´anàlisi econòmica 100 punts 

Investigació 
10 

TFM 40 punts, TFM en Economía 50 punts, TFM en fonaments de l´ anàlisi 
econòmica 100 punts 

Comunicacions 
10 

Presentació de treball de recerca 70 punts, presentació de treball de recerca  
en anglès del TFM 100 punts 

Entrevista 
20 

Sap respondre a preguntes bàsiques en fonaments de l´anàlisi Econòmica 30 
punts, sap respondre a preguntes avançades en fonaments de l´anàlisi 
econòmica 

  

  

  

 


