
 
 

TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE CVN I EINA 
 
 

 
ENCAPÇALAMENTS CVN  

 MANTENIMENT EINA  OBSERVACIONS 

 
Identificació CVN 

 

  
DADES PERSONALS: 

 Dades Personals 

 
El telèfon i el fax que mostra el 
CVN és el del departament, no 
el que hi ha en EINA. 
 

 
Situació 
Professional 
 

 
Situació professional actual, només si 
treballa (no situació d’atur) 

 

  
DADES PERSONALS: 

 Dades Personals 

 Contractes 

 Codis Unesco 

 
La majoria de dades no es 
poden modificar des d’EINA. 
Ens poden enviar un correu 
amb la informació correcta a 
ap.eina@uab.cat 
 

 
Càrrecs i activitats ocupats amb anterioritat a 
l’actual 
 

  
DADES PERSONALS: 

 Activitats anteriors 

 
 

 
Formació 
Rebuda 

 
Formació acadèmica 
universitària 

 
Diplomatures, 
llicenciatures i 
enginyeries 
 

 

DADES PERSONALS: 

 Formació Acadèmica 

 
Tipus de títol qualsevol diferent 
de Doctor 

 
Doctorats 
 

  
Tipus de títol només Doctor 

 
Coneixements d’Idiomes 
 

 
 
DADES PERSONALS: 

 Idiomes 
 

 
Ordre de menor a major 
coneixement: 

 Regular 

 Suficient 

 Bé 
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TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE CVN I EINA 

 

 
ENCAPÇALAMENTS CVN QUE ES SURTEN EN L’ACTUAL 
VERSIÓ 

 MANTENIMENT EINA ON ESCRIURE 
 
OBSERVACIONS 

 
 
Experiència  
Docent 
 
 
 

 
 
Direcció de tesis doctorals o 
projectes de fi de carrera 

  
 
TESIS I TREBALLS DE RECERCA 
DIRIGITS. 

 
En CVN no es mostraran les 
tesis , tesines o treballs de 
recerca en curs. 

Consultar la taula de codis de 
la FECYT. 

 
Experiència 
científica i 
tecnològica 

 
Activitat 
científica o 
tecnològica 

 
Projectes R+D+I 
competitius 
 

  
AJUTS PEL FINANÇAMENT A LA 
RECERCA 

 
Hi ha dades que estan 
entrades per l’AGR i que no es 
poden modificar des d’EINA. 
Ens poden enviar un correu 
amb la informació correcta a 
ap.eina@uab.cat 

 
Projectes R+D+I 
no competitius 
 

  
CONVENIS 

 
Resultats 

 
Propietat 
intel·lectual i 
indus. 
 

  
NO HI HA CAP LLOC 

 
Per entrar les dades de Patents 
ens les hauran de fer arribar al 
nostre correu ap.eina@uab.cat 
i nosaltres les entrarem en la 
base de dades. 
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TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE CVN I EINA 

ENCAPÇALAMENTS CVN QUE ES SURTEN EN L’ACTUAL 
VERSIÓ 

 MANTENIMENT EINA ON ESCRIURE  
OBSERVACIONS 

Activitats 
científiques i 
tècniques generals 

Producció 
científica 

Publicació 
Científica o 
Tècnica 

  
PUBLICACIONS: 

 Articles en revistes 

 Revisions 

 Ressenyes 
 

 Llibres 

 Capítols de llibres 

 
En el CVN només mostra els 
articles que estan definits com 
recerca i publicat o publicat 
on-line.  

 
Les edicions i traduccions si es 
volen mostrar s’han d’entrar 
com a llibres  o capítols. 
Veure la taula de codis de la 
FECYT 

Treballs en 
congressos 

 CONGRESSOS, SIMPOSIS I JORNADES 
Dades de l’Acte = congrés o jornada 
Participacions = 

 
Veure la taula de codis de la 
FECYT per saber com es 
mostraran les dades 

Treballs en 
jornades 

 CONGRESSOS, SIMPOSIS I JORNADES 
Dades de l’Acte ≠congres o jornada 
Participacions 

Experiències 
transferides 

Comitès científics 
assessors, 
societats 
científiques 

 COL·LABORACIONS: 

Participacions en Comitès i Representacions 
Internacionals 

 

Experiència en 
organització 
d’activitats 
d’R+D+I 

 CONGRESSOS, SIMPOSIS I JORNADES 

 Dades de l’Acte 

 Pertinences a Comitès 

 
Veure la taula de codis de la 
FECYT 

Experiència de 
gestió d’R+D+I 

 COL·LABORACIONS: 

Experiències en Gestió d'I+D, Programes, 
Plans i Accions d'I+D 

 

Altres mèrits 

Estades en 
centres d’R+D+I 

 ESTADES DE RECERCA Veure la taula de codis de la 
FECYT 

Compendi d’altres 
mèrits 

 ALTRES 

 Mèrits 

En aquest apartat es pot 
escriure la part de docència i 
altres dades que de moment no 
surten en el CVN que tenim 
certificat. 
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