
 

 

 

 

 

S’aprova la proposta de plantilla de propostes de perfil per a places de 

professorat associat a temps parcial amb unitat d’adscripció al Departament de 

Ciència i Enginyeria Nàutiques per l’any 2017 amb dues esmenes.  

 

Votació:  
 
A favor: 4 
 
En contra: 1 
 

 

 

Acord efectuat en Junta extraordinària del 25 de Novembre de 2016 

 



PROPOSTA ORDENADA DE MEMBRES – COMISSIÓ CONCURSOS PROFESSORAT ASSOCIAT TP – ANY 2017 

UNITAT D’ADSCRIPCIÓ ÀMBIT DE CONEIXEMENT 
 

Ordre Universitat* Cognoms i nom Categoria Doctor Règim Dedicació Docent 
(docència darrera convocatòria) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 

*En cas de proposar un membre extern a la UPC, la proposta haurà d’estar degudament justificada

Els membres proposats han d’haver manifestat la seva conformitat a formar part de la comissió. La proposta estarà vigent per a totes les convocatòries publicades al 2017. 
Recordeu que la comissió  es formarà per tres membres titulars i tres suplents, complint els següents requisits:

a.- El president o la presidenta, titular i suplent, de la comissió han de ser membres del personal docent i investigador amb vinculació permanent, doctor o doctora i tenir una valoració de A en 
l’apartat docent segons el model d’avaluació (Règim de Dedicació Docent) a la darrera convocatòria. 
b.- Almenys dos membres titulars i dos suplents han de ser membres del personal docent i investigador amb vinculació permanent.  
c.- Almenys dos membres titulars i dos suplents han de ser doctors.
d.- És recomanable que almenys un dels membres de la comissió formi part del professorat associat. 

UNITAT D’ADSCRIPCIÓ Si ha estat consensuada amb unitats de vinculació indicar quines * 
Director/a  Unitat Aprovada per Òrgan Col·legiat 

signatura 
Nom Cognoms 

Nom Òrgan 

Data: 

Data 

*Cal adjuntar l'acord del centre signat pel secretari acadèmic
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