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ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:    PROFESSORAT CONTRACTAT PROFESSORAT CONTRACTAT PROFESSORAT CONTRACTAT PROFESSORAT CONTRACTAT AGREGATAGREGATAGREGATAGREGAT I CATEDRÀTIC I CATEDRÀTIC I CATEDRÀTIC I CATEDRÀTIC    

    

    

a)a)a)a) Requisits específics per accedir al procés selectiu Requisits específics per accedir al procés selectiu Requisits específics per accedir al procés selectiu Requisits específics per accedir al procés selectiu     

 

1. Estar en possessió del títol de doctor 

 

2. Acreditar, almenys, tres anys d’activitat docent i de recerca, o 

prioritàriament de recerca postdoctoral 

 

3. Acreditar dos anys d’activitat docent o investigadora, predoctoral o 

postdoctoral, o de transferència de tecnologia o de coneixements, en 

situació de desvinculació acadèmica de la universitat convocant.  

 

Aquest requisit es considera acomplert si els estudis de doctorat han 

estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el 

títol de doctor. 

 

La desvinculació acadèmica de la universitat convocant durant dos anys 

no és aplicable: 

 

o A les persones que en el moment de l’entrada en vigor de la 

LOU  tenien contracte d’ajudant o de professor/a associat. 

o Al professorat dels cossos docents i als investigadors que ho 

eren a l’entrada en vigor de la LOU. 

 

4. Disposar de l’avaluació favorable de la corresponent Agència 

d’avaluació i acreditació. 

    

    

b)b)b)b) CompCompCompComposició de la Comissió de seleccióosició de la Comissió de seleccióosició de la Comissió de seleccióosició de la Comissió de selecció    

    

1. Per als processos selectius de professorat catedràtic:  

 

Les Comissions de selecció han d’estar formades per cinc membres 

titulars, que formin part de l’àmbit de coneixement de la plaça o d’un 

àmbit afí, que tinguin o bé la condició de catedràtics o catedràtiques 

d’universitat, o bé la de contractats permanents amb la categoria de 

catedràtic o catedràtica. 
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Com a màxim, només tres dels membres de les Comissions poden 

pertànyer al Departament d’adscripció de la plaça. 

 

Els membres suplents de la Comissió seran cinc i hauran de complir les 

condicions indicades anteriorment respecte als membres titulars.  

 

2. Per als processos selectius de professorat agregat:  

 

Les Comissions de selecció han d’estar formades per cinc membres 

titulars, que formin part de l’àmbit de coneixement de la plaça o d’un 

àmbit afí, que tinguin o bé la condició de catedràtics o catedràtiques 

d’universitat, titulars d’universitat, catedràtics o catedràtiques d’escola 

universitària, o bé la de contractats permanents amb la categoria de 

catedràtic o catedràtica, agregat o agregada. 

 

Almenys dos dels membres de la Comissió han de tenir la categoria de 

catedràtic o catedràtica d’universitat o contractat permanent amb la 

categoria de catedràtic o catedràtica, i almenys dos dels membres de la 

Comissió han de tenir la categoria  de titular d’universitat o catedràtic o 

catedràtica d’escola universitària o bé la de contractat permanent amb 

la categoria d’agregat o agregada. El cinquè vocal pot ser designat 

d’entre el professorat de qualsevol de les categories indicades 

anteriorment.   

 

Com a màxim, només tres dels membres de les Comissions poden 

pertànyer al Departament d’adscripció de la plaça. 

 

Els membres suplents de la Comissió seran cinc i hauran de complir les 

condicions indicades anteriorment respecte als membres titulars. 

    

    

c)c)c)c) Criteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiu    

    

1. Per als processos selectius de professorat catedràtic:   

 

1. Historial acadèmic, amb especial èmfasi als mèrits de recerca  

2. Historial professional  

3. Capacitat de lideratge de grups i projectes de recerca  

4. Adequació del projecte acadèmic a les necessitats explicitades a la 

convocatòria  
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5. Exposició oral de la primera prova i aspectes debatuts amb la 

Comissió  

6. Coneixements i capacitats docents i de recerca posades de manifest 

en la segona i tercera prova del concurs  

7. Altres mèrits que la Comissió pugui considerar i que haurà de fer 

explícits i públics abans de l’inici del procés de selecció i valoració 

 

2. Per als processos selectius de professorat agregat:  

 

1. Historial acadèmic, amb especial èmfasi als mèrits de recerca  

2. Historial professional  

3. Adequació del projecte acadèmic a les necessitats explicitades a la 

convocatòria  

4. Exposició oral de la primera prova i aspectes debatuts amb la 

Comissió  

5. Coneixements i capacitats docents i de recerca posades de manifest 

en la segona i tercera prova del concurs  

6. Altres mèrits que la Comissió pugui considerar i que haurà de fer 

explícits i públics abans de l’inici del procés de selecció i valoració 

    

    

d)d)d)d) Procés de selecció iProcés de selecció iProcés de selecció iProcés de selecció i de valoració de valoració de valoració de valoració    

    

Totes les proves són públiques i tenen caràcter eliminatori. Després de 

cada prova, cada membre de la Comissió fa un informe de valoració de 

cada candidat a la prova i es procedeix a fer la votació. La Comissió fa 

públic el resultat de la votació i passen a la següent prova els candidats 

que tinguin un mínim de 3 vots favorables. Amb la publicació del resultat 

de cada prova, s’indicarà el lloc i moment d’inici de la següent prova. 

 

Les fases del procés són les següents:  

 

1. Per als processos selectius de professorat catedràtic:  

 

 

I. Acte de presentació: en el termini màxim fixat a la convocatòria, 

la Comissió convoca les persones concursants a l’acte de 

presentació, que és públic, i en el qual els concursants han de 

lliurar:  
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a) Historial acadèmic i professional amb els documents 

acreditatius corresponents 

b) Projecte acadèmic relatiu a la plaça. El projecte inclou un 

pla d’actuació que el candidat es proposa desenvolupar 

pel que fa a la recerca, que inclourà propostes de 

configuració d’equips de recerca i de treball d’aquests, i 

un pla d’actuació docent relatiu a l’àmbit de coneixement, 

que inclogui com a mínim el programa d’una assignatura 

troncal i/o obligatòria a què fa referència la convocatòria 

 

En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar 

l’ordre d’actuació dels candidats, i fixa el lloc, data i hora de la 

primera prova.  

 

II. Primera prova: consisteix en l’exposició oral de l’historial 

acadèmic i professional, argumentant l’adequació al perfil 

proposat, i l’exposició del projecte acadèmic, durant un temps 

màxim de 90 minuts. Seguidament es realitza un debat de la 

Comissió amb la persona concursant sobre aquells aspectes, 

durant un temps màxim de 120 minuts.  

 

III. Segona prova: consisteix en l’exposició d’una lliçó o tema elegit 

pel concursant, que tingui relació amb les activitats docents de 

la plaça, durant un temps màxim de 60 minuts, seguida d’un 

debat amb la Comissió durant un temps màxim de 120 minuts.  

 

IV. Tercera prova: consisteix en l’exposició d’un pla d’actuació en 

recerca elegit pel concursant, durant un temps màxim de 90 

minuts. Seguidament es realitza un debat amb la Comissió, 

durant un temps màxim de 120 minuts.  

 

V. Proposta de provisió: la Comissió emet, pel sistema de votació, 

la proposta de provisió. Es procedirà a la provisió de la plaça o 

places quan hi hagi concursant amb un mínim de tres vots. 

 

 

2. Per als processos selectius de professorat agregat:  

 

I. Acte de presentació: en el termini màxim fixat a la convocatòria, 

la Comissió convoca les persones concursants a l’acte de 
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presentació, que és públic, i en el qual els concursants han de 

lliurar:  

 

a) Historial acadèmic i professional amb els documents 

acreditatius corresponents. 

b) Projecte acadèmic relatiu a la plaça. El projecte inclou un 

pla d’actuació que el candidat es proposa desenvolupar pel 

que fa a la recerca, i un pla d’actuació docent relatiu a 

l’àmbit de coneixement, que inclogui com a mínim el 

programa d’una assignatura troncal i/o obligatòria a què fa 

referència la convocatòria. 

 

En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar 

l’ordre d’actuació dels candidats, i fixa el lloc, data i hora de la 

primera prova.  

 

II. Primera prova: consisteix en l’exposició oral de l’historial 

acadèmic i professional, argumentant l’adequació al perfil 

proposat, i l’exposició del projecte acadèmic, durant un temps 

màxim de 90 minuts. Seguidament es realitza un debat de la 

Comissió amb la persona concursant sobre aquells aspectes, 

durant un temps màxim de 120 minuts.  
 

III. Segona prova: consisteix en l’exposició d’una lliçó o tema elegit 

pel concursant, que tingui relació amb les activitats docents de 

la plaça, durant un temps màxim de 60 minuts, seguida d’un 

debat amb la Comissió durant un temps màxim de 120 minuts.  

 

IV. Tercera prova: consisteix en l’exposició d’un treball de recerca 

propi elegit per la persona concursant durant un temps màxim 

de 90 minuts, seguida d’un debat amb la Comissió, durant un 

temps màxim de 120 minuts. Prèviament, cada concursant 

donarà a la Comissió un resum escrit d’aquest treball, amb 

indicació de les fonts corresponents.  

 

V. Proposta de provisió: la Comissió emet, pel sistema de votació, 

la proposta de provisió. Es procedirà a la provisió de la plaça o 

places quan hi hagi concursant amb un mínim de tres vots.  
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ANNEX II:ANNEX II:ANNEX II:ANNEX II:    PROFESSORAT CONTRACTAT COL�LABORADORPROFESSORAT CONTRACTAT COL�LABORADORPROFESSORAT CONTRACTAT COL�LABORADORPROFESSORAT CONTRACTAT COL�LABORADOR    

    

    

a)a)a)a) RequisRequisRequisRequisits específics per accedir al procés selectiu its específics per accedir al procés selectiu its específics per accedir al procés selectiu its específics per accedir al procés selectiu     

    

1. Estar en possessió de qualsevol d’aquests títols: Llicenciat, 

Arquitecte, Enginyer, Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic i 

Enginyer Tècnic. 

 

2. Disposar de l’avaluació favorable de la corresponent Agència 

d’avaluació i acreditació per a ser contractat com a col�laborador. 

    

    

b)b)b)b) Composició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de selecció    

    

1. Per als processos selectius de professorat col�laborador permanent:  

    

Les Comissions de selecció han d’estar formades per cinc membres 

titulars, que formin  part del professorat universitari dels cossos 

docents o contractat permanent de l’àmbit de coneixement de la plaça 

o d’un àmbit afí. Almenys dos han d’estar en possessió del títol de 

doctor, un dels quals actuarà com a president. 

 

Com a màxim, només tres dels membres de les Comissions poden 

pertànyer al Departament d’adscripció de la plaça. 

 

Els membres suplents de la Comissió seran cinc i hauran de complir les 

condicions indicades anteriorment respecte als membres titulars 

    

2. Per als processos selectius de professorat col�laborador temporal:   

    

Les Comissions de selecció han d’estar formades per tres membres 

titulars, que formin  part del professorat universitari dels cossos 

docents o contractat permanent de l’àmbit de coneixement de la plaça 

o d’un àmbit afí. Almenys un ha d’estar en possessió del títol de 

doctor, el qual actuarà com a President. 

 

Com a màxim, només dos dels membres de les Comissions poden 

pertànyer al Departament d’adscripció de la plaça. 

Els membres suplents de la Comissió seran tres i hauran de complir les 

condicions indicades anteriorment respecte als membres titulars. 
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c)c)c)c) Criteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiu    

    

1. Per als processos selectius de professorat col�laborador permanent:  

 

1. Historial acadèmic 

2. Historial professional  

3. Adequació del projecte acadèmic a les necessitats explicitades a la 

convocatòria  

4. Exposició oral de la primera prova i aspectes debatuts amb la 

Comissió  

5. Coneixements i capacitats docents posada de manifest en la segona  

prova del concurs  

6. Altres mèrits que la Comissió pugui considerar i que haurà de fer 

explícits i públics abans de l’inici del procés de selecció i valoració 

 

2. Per als processos selectius de professorat col�laborador temporal:  

 

1. Historial acadèmic 

2. Historial professional  

3. Serveis prestats a la Universitat convocant, com a professor amb 

dedicació a temps complet  

4. Exposició oral de la prova i aspectes debatuts amb la Comissió  

5. Altres mèrits que la Comissió pugui considerar i que haurà de fer 

explícits i públics abans de l’inici del procés de selecció i valoració 

 

    

d)d)d)d) Procés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoració    

    

Totes les proves són públiques i tenen caràcter eliminatori. Després de 

cada prova, cada membre de la Comissió fa un informe de valoració de 

cada candidat a la prova i es procedeix a fer la votació. La Comissió fa 

públic el resultat de la votació i passen a la següent prova els candidats 

que tinguin un mínim de 3 vots favorables, en el cas dels processos per a 

la selecció de professorat col�laborador permanent, i de 2 vots favorables, 

en el cas dels processos per a la selecció de professorat col�laborador 

temporal. Amb la publicació del resultat de cada prova, s’indicarà el lloc i 

moment d’inici de la següent prova. 

 

Les fases del procés són les següents:  
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1. Per als processos selectius de professorat col�laborador permanent  

 

I. Acte de presentació: en el termini màxim fixat a la convocatòria, 

la Comissió convoca les persones concursants a l’acte de 

presentació, que és públic, i en el qual els concursants han de 

lliurar:  

 

a) Historial acadèmic i professional amb els documents 

acreditatius corresponents 

b) Projecte acadèmic relatiu a la plaça que inclogui un pla 

d’actuació docent sobre la matèria o assignatura objecte de 

la convocatòria que, opcionalment, i a iniciativa de la 

persona interessada, pot incloure un pla d’actuació que el 

candidat es proposa desenvolupar pel que fa a la recerca 

 

En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar 

l’ordre d’actuació dels candidats, i fixa el lloc, data i hora de la 

primera prova.  

 

II. Primera prova: consisteix en l’exposició oral de l’historial 

acadèmic i professional argumentant l’adequació al perfil 

proposat, i l’exposició del projecte acadèmic, durant un temps 

màxim de 45 minuts. Seguidament, es realitza un debat de la 

Comissió amb la persona concursant sobre aquells aspectes, 

durant un temps màxim de 60 minuts.  

 

III. Segona prova: consisteix en l’exposició d’una lliçó o tema elegit 

pel concursant, que tingui relació amb les activitats docents de 

la plaça, durant un temps màxim de 45 minuts, seguida d’un 

debat amb la Comissió durant un temps màxim de 90 minuts.  

 

IV. Proposta de provisió: la Comissió emet, pel sistema de votació, 

la proposta de provisió. Es procedirà a la provisió de la plaça o 

places quan hi hagi concursant amb un mínim de tres vots.  

2. Per als processos selectius de professorat col�laborador temporal 

 

I. Acte de presentació: en el termini màxim fixat a la convocatòria, 

la Comissió convoca les persones concursants a l’acte de 

presentació, que és públic, i en el qual els concursants han de 

lliurar:  
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a) Historial acadèmic i professional amb els documents 

acreditatius corresponents 

 

En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar 

l’ordre d’actuació dels candidats, i fixa el lloc, data i hora de la 

prova.  

 

II. Prova única: consisteix en l’exposició oral de l’historial acadèmic 

i professional argumentant l’adequació al perfil proposat durant 

un temps màxim de 30 minuts. Seguidament es realitza un 

debat de la Comissió amb la persona concursant sobre aquells 

aspectes, durant un temps màxim de 45 minuts. 

 

III. Proposta de provisió: la Comissió emet, pel sistema de votació, 

la proposta de provisió. Es procedirà a la provisió de la plaça o 

places quan hi hagi concursant amb un mínim de dos vots.  
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ANNEX III:ANNEX III:ANNEX III:ANNEX III:    PROFESSORAT CONTRACTAT LECTORPROFESSORAT CONTRACTAT LECTORPROFESSORAT CONTRACTAT LECTORPROFESSORAT CONTRACTAT LECTOR    

    

    

a)a)a)a) Requisits específics per accedirRequisits específics per accedirRequisits específics per accedirRequisits específics per accedir al procés selectiu  al procés selectiu  al procés selectiu  al procés selectiu     

    

1. Estar en possessió del títol de doctor. 

 

2. Acreditar, almenys, dos anys d’activitat docent o de recerca, 

predoctorals o postdoctorals, en situació de desvinculació de la 

universitat convocant.  

 

Aquest requisit es considera acomplert si els estudis de doctorat 

han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual ha 

expedit el títol de doctor.  

 

Estan exempts d’aquest requisit les persones que estaven 

contractades com a ajudants o com a professors associats en el 

moment de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 6/2001 

d’Universitats. 

 

3. Disposar de l’avaluació favorable de la corresponent Agència 

d’avaluació i acreditació per a ser contractat com a professor lector. 

 

    

b)b)b)b) Composició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de selecció    

    

Les Comissions de selecció han d’estar formades per tres membres 

titulars, que formin  part del professorat universitari dels cossos docents o 

contractat permanent, que estiguin en possessió del títol de Doctor, de 

l’àmbit de coneixement de la plaça o d’un àmbit afí.  

 

Com a màxim, només dos dels membres de les Comissions poden 

pertànyer al Departament d’adscripció de la plaça. 

 

Els membres suplents de la Comissió seran tres i hauran de complir les 

condicions indicades anteriorment respecte als membres titulars. 
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c)c)c)c) Criteris per a Criteris per a Criteris per a Criteris per a la valoració del procés selectiula valoració del procés selectiula valoració del procés selectiula valoració del procés selectiu    

    

1. Historial acadèmic, amb especial èmfasi als mèrits de recerca 

2. Historial professional  

3. Serveis prestats a la Universitat convocant, com a professor amb 

dedicació a temps complet  

4. Exposició oral de la prova i aspectes debatuts amb la Comissió  

5. Altres mèrits que la Comissió pugui considerar i que haurà de fer 

explícits i públics abans de l’inici del procés de selecció i valoració 

    

    

d)d)d)d) Procés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoració    

    

Totes les proves són públiques i tenen caràcter eliminatori. Després de 

cada prova, cada membre de la Comissió fa un informe de valoració de 

cada candidat a la prova i es procedeix a fer la votació. La Comissió fa 

públic el resultat de la votació i superen la prova els candidats que tinguin 

un mínim de 2 vots favorables. 

 

Les fases del procés són les següents:  

 

I. Acte de presentació: en el termini màxim fixat a la convocatòria, la 

Comissió convoca les persones concursants a l’acte de presentació, 

que és públic, i en el qual els concursants han de lliurar:  

 

a) Historial acadèmic i professional amb els documents acreditatius 

corresponents 

 

En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar l’ordre 

d’actuació dels candidats, i fixa el lloc, data i hora de la prova.  

 

II. Prova única: consisteix en l’exposició oral de l’historial acadèmic i 

professional argumentant l’adequació al perfil proposat, i 

l’exposició d’una lliçó o tema elegit pel concursant, que tingui 

relació amb les activitats docents de la plaça, durant un temps 

màxim de 60 minuts. Seguidament es realitza un debat de la 

Comissió amb la persona concursant sobre aquells aspectes, durant 

un temps màxim de 120 minuts 
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III. Proposta de provisió: la Comissió emet, pel sistema de votació, la 

proposta de provisió. Es procedirà a la provisió de la plaça o places 

quan hi hagi concursant amb un mínim de dos vots.  
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ANNEX IV:PROFESSORAT ASSOCIATANNEX IV:PROFESSORAT ASSOCIATANNEX IV:PROFESSORAT ASSOCIATANNEX IV:PROFESSORAT ASSOCIAT    

    

    

a)a)a)a) Requisits específics per accedir al procés selectiu Requisits específics per accedir al procés selectiu Requisits específics per accedir al procés selectiu Requisits específics per accedir al procés selectiu     

 

1. Acreditar l’exercici d’activitat professional fora de la universitat. 

 

    

b)b)b)b) Composició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de seleccióComposició de la Comissió de selecció    

    

Les Comissions de selecció han d’estar formades per tres membres titulars, 

que formin  part del professorat universitari    de l’àmbit de coneixement de la 

plaça o d’un àmbit afí. 

 

Almenys un dels membres de la Comissió ha de formar part dels cossos 

docents o ésser contractat permanent i tenir el títol de doctor, el qual actuarà 

com a President de la Comissió. 

 

Com a màxim, només dos dels membres de les Comissions poden pertànyer al 

Departament d’adscripció de la plaça 

    

Els membres suplents de la Comissió seran tres i hauran de complir les 

condicions indicades anteriorment respecte als membres titulars. 

 

    

c)c)c)c) Criteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiuCriteris per a la valoració del procés selectiu    

    

1. Historial acadèmic 

2. Historial professional  

3. Afinitat de l’activitat professional amb el perfil de la plaça 

4. Altres mèrits que la Comissió pugui considerar i que haurà de fer explícits 

i públics abans de l’inici del procés de selecció i valoració 

    

    

d)d)d)d) Procés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoracióProcés de selecció i de valoració    

    

La Comissió fa públics els criteris de valoració i avalua l’historial dels candidats 

admesos, a partir de la documentació rebuda, i cada membre elabora un 

informe de valoració. Aquest informe ha de tenir en compte la capacitat de les 

persones concursants i l’adequació dels seus historials acadèmics i 

professionals a les necessitats de la Universitat posades de manifest en la 
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convocatòria de la plaça.  Si la Comissió ho creu convenient, pot realitzar una 

entrevista amb els concursants admesos. 

 

La Comissió emet, pel sistema de votació, la proposta de provisió. Es procedirà 

a la provisió de la plaça o places, quan hi hagi concursant amb un mínim de 2 

vots. 

    


