Concurs a places d'agregat o agregada

Identificador de la plaça:

AAG00483

Categoria:

agregat o agregada

Departament:

Geografia

Àrea:

Geografia Humana

Referència concurs:

AL/20/437

La composició de la comissió està regulada d'acord amb l'article 41 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB.

Comissió:
Membre a proposta del Centre
Universitat de
procedència

Nom

Categoria

Titular:

Raquel Piqué Huerta

Catedràtica
Contractada

Suplent:

M.Gemma Rubí Casals

Agregada Laboral UAB

UAB

Àrea de
coneixement
Prehistòria
Història
Contemporània

Composició Comissió: La comissió estarà formada per tres membres, a les places de professorat de cossos docents universitaris
estarà formada per professorat que pertany als cossos de funcionariat docent de categoria igual o superior a la plaça
convocada. En el cas de places de catedràtic/a contractat no s'aplicarà el requisit de pertànyer als cossos docents.
La composició de la comissió serà la següent:
a) un/a professor/a (i un/a substitut/a) designat/ada pel rector o la rectora;
b) un/a professor/a (i un/a substitut/a) designat/ada pel departament afectat; que haurà de ser aliè a la UAB i de l’àrea de
coneixement, àmbit o especialitat a la qual correspongui el perfil de la plaça convocada.
c) un/a professor/a (i un/a substitut/a) designat/ada per la facultat o escola afectada; que haurà de ser de la
UAB d’una àrea de coneixement, àmbit o especialitat afí però diferent a la que correspongui el perfil de la plaça
convocada
A mesura que sigui possible, caldrà garantir un equilibri adequant entre homes i dones.
Els membres de la comissió han de tenir reconeguts com a mínim tres períodes d'activitat investigadora. El darrer període
l'haurà d'haver estat concedit dins els deu anys immediatament anteriors a la convocatòria del procés selectiu, excepte per a
les persones que tinguin reconeguts el màxim de nombre de períodes d'activitat investigadora possible. També haurà de tenir
reconegut un període d'activitat docent autonòmic dins els set anys immediatament anteriors a la convocatòria del procés
selectiu.

Aquesta proposta ha estat aprovada per la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres de data............

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ........ de 2020

Firmado digitalmente por

Joan Carbonell
Joan Carbonell Manils DNI 39037009Y (TCAT)
Manils - DNI
2020.04.15
39037009Y (TCAT) Fecha:
11:41:00 +02'00'
Joan Carbonell Manils
Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

Concurs de plaça a professor/a agregat/ada

Identificador de la plaça:

AAG00310

Categoria:

Professor/a agregat/ada

Departament:

Art i Musicologia

Àrea:

Història de l'Art

Referència concurs:

AL/19/352

La composició de la comissió està regulada d'acord amb l'article 41 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB.

Comissió:
Membre a proposta del Centre
Universitat de
procedència

Àrea de
coneixement

Nom

Categoria

Titular:

Isabel Rodà de Llanza

CU

UAB

Arqueologia

Suplent:

Manuel Castiñeiras

Catedràtic
contractat

UAB

Hª de l'Art -Àmbit
Art Medieval

Composició Comissió: La comissió estarà formada per tres membres. Aquests membres han de ser elegits per la universitat
d'acord amb els criteris següents: un dels professors haurà de ser, necessàriament d'una àrea diferent de la que correspongui
al perfil de la plaça. Un dels tres membres haurà de pertànyer, necessàriament, a la UAB i un altre haurà de ser aliè a la UAB i
serà el designat o designada pel departament o pel centre i en la mesura del possible caldrà garantir un equilibri adequat entre
homes i dones.
Els membres de la comissió han de tenir reconeguts com a mínim dos períodes d'activitat investigadora. El darrer període
l'haurà d'haver estat concedit dins els deu anys immediatament anteriors a la convocatòria del procés selectiu, excepte per a
les persones que tinguin reconeguts el màxim de nombre de períodes d'activitat investigadora possible. També haurà de tenir
reconegut un període d'activitat docent autonòmic dins els set anys immediatament anteriors a la convocatòria del procés
selectiu.

Aquesta proposta ha estat aprovada per la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres de data............

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ........ de 2020
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