
 
 

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT A TEMPS 
PARCIAL PER AL GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS DE L'ESCOLA 

SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUS (ESUPT)  
Ref.: S11/2015/ASS_GMA 

Data de publicació: 18/2/2015 

S’obre convocatòria per a disposar de llistes de substitucions de professors/es a temps parcial (màxim 
20 cr. ECTS), en l’àmbit de coneixement del Grau en Mitjans Audiovisuals, en alguna de les àrees 
següents: 
 

• Expressió audiovisual 
• Àudio i Música 
• Imatge 

 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 

- Impartició d’assignatures en l’àmbit de les teories i aplicació de les tècniques i tecnologies 
actuals per generar continguts digitals audiovisuals i/o  interactius. 

- Supervisió de treballs final de grau 
- Elaboració del pla docent de diferents assignatures en els àmbits anteriors 
- Assessorar al coordinador de grau en la consecució dels objectius de qualitat docent associats 

al Grau en Mitjans Audiovisuals. 
- Funcions pròpies del Personal Docent Investigador de Tecnocampus 

 
REQUISITS  INDISPENSABLES: 

- Titulació universitària de Llicenciat/da, Graduat/da o Enginyer/a. 
- Idoneïtat de la formació acadèmica amb el Grau en Mitjans Audiovisuals. 
- Participació en grups de recerca. 
- Domini del català, castellà i anglès, parlat i escrit. 
- Experiència docent en l’àrea dels Mitjans Audiovisuals . 

 
ASPECTES VALORABLES: 

- Estar en possessió del títol de doctor/a 
- Acreditació de recerca d’AQU o equivalent 
- Experiència professional en la indústria audiovisual 
- Experiència docent en impartició d’assignatures de Mitjans audiovisuals 
- Perfil polivalent 
- Capacitar els estudiants en perfils professionalitzadors 

 
COMPETÈNCIES EXIGIDES: 

- Habilitats comunicatives 
- Capacitat de treball en equip, capacitats organitzatives i de lideratge 
- Iniciativa i capacitat d’adaptació al canvi 
- Implicació i compromís en els projectes docents 

 
S’OFEREIX: 
Contracte com a professor/a associat/da en  dedicació parcial (<20 ECTS). 

TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS 
Fins el 17/3/2015, mitjançant correu electrònic de sol·licitud a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat: Cal 
Imprescindible adjuntar  CV i els documents justificatius de les titulacions i mèrits al·legats en suport 
digital. Cal identificar en la sol·licitud el número de referència de la plaça: S11/2015/ASS_GMA. 
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-
treball 
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  CURRICULUM  (MÀX.60) ENTREVISTA (MÀX.40)  

 

INDICADORS 

Títol 
doctor/a Acreditat 

recerca AQU 
o equivalent 

Experiència 
professional en 

ind. 
audiovisual 

Perfil 
polivalent 

Experiència en 
docència 

universitària 
en el GMA 

Perfil 
professionali

tzador  

TOTAL 
MÈRITS 

Entrevista 
(30) 

Presentació 
(10) TOTAL 

PARTICIPANT  PUNT.MÀX. 10 5 10 10 15 10 60  40 100 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Calendari  

− Publicació anunci:  18/2/15 
− Presentació candidatures per correu-e:  fins el  17/3/15 
− Previsió publicació llista admesos i exclosos a la fase de presentació:20/3/15 
− Presentació dels seleccionats davant la comissió de selecció: a partir del  24/3/15, en data a determinar. Els candidats admesos a la fase de 

presentació seran avisats de la data de l’entrevista/presentació  per correu electrònic o telèfon. 


