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Document pendent aprovació, si escau, pel Ple de Consell Social

Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
Barcelona, 22 de febrer de 2018

CONVOCATÒRIA DE UN CONCURS DE LA CATEGORIA DE PROFESSORAT
AGREGAT
D’acord amb l’Oferta d’Ocupació Pública del PDI per al 2017, aprovada pels acords 83/2017,
123/2017 i 2017/06/13 del Consell de Govern, en exercici de les competències establertes en
l’article 207 del Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i amb l’informe de la Comissió
de Personal i Acció Social, el Consell de Govern
ACORDA
Convocar 1 concurs de la categoria de professorat Agregat que a continuació es detallen:
DADES GENERALS DE LES PLACES
Denominació
Categoria
Dedicació
Tasques professorat Agregat

PDI Laboral Permanent
PROFESSORAT AGREGAT
Temps Complet
Responsabilitat docent: redacció de
programes i coordinació d’equips docents.
Impartició de docència: activitats de
docència, avaluació i elaboració de material
de suport. Totes són tasques associades a
assignatures que imparteix la unitat
d’adscripció a les unitats de vinculació.
Participació en la recerca amb possible
direcció de grups i projectes de la unitat
d’adscripció. Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes.
Els concursos es desenvoluparan d’acord amb el Reglament per a la selecció, provisió i
contractació de professorat Agregat aprovat per Acord del Consell de Govern 60/2015, de
23 de març, i l’Acord 114/2015, de 11 de juny del Consell de Govern pel qual s’aprova
l’esmena d’error al Reglament.

DADES ESPECÍFIQUES DE LA PLAÇA
Categoria: 1 plaça de professorat Agregat
Codi del Lloc: 70011921
Referència del concurs: AG-210/758
Unitat d’adscripció: Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial
Àrea de coneixement: Projectes d’Enginyeria
Unitat de vinculació: Escola Superior d’Enginyeries industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d’equips docents.
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.
Totes són tasques associades les assignatures de Direcció de projectes d’Organització (Màster universitari
en Enginyeria d’Organització), Gestió de projectes (Màster universitari en Enginyeria de

Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial -MUESAI-), tutoria de treball fi de Grau (Grau en Enginyeria
en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i Grau en Enginyeria en
Vehicles Aeroespacials).
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa Disseny, sostenibilitat i
comunicació. Enginyeria del medi ambient.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.

