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CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE PLACES DE PROFESSORAT-TUTOR SUBSTITUT.
CURS 2022/2023

De conformitat amb el que s'estableix en el capítol VI del Reglament de selecció del professorat-tutor de la

UNED, concessió i revocació de la vènia docendi i vinculació amb els centres associats, publicat en el BICI

de 13 d'octubre de 2014, i amb l'article 43 del Reglament d'Organització i Funcionament del Centre Associat

a la UNED de la Província de Barcelona,

La Directora del Centre ha resolt anunciar la convocatòria pública de places de professorat-tutor substitut

que es relacionen en l'annex I segons les següents 

BASES:

1. Requisits generals dels candidats

1.1 Els sol·licitants hauran de posseir la titulació requerida per a cadascuna de les places que figura en

l'annex I d'aquesta convocatòria. La data de referència per al compliment d’aquest requisit  i  la

possessió dels mèrits que s'al·leguin serà la del dia en què finalitzi el termini de presentació de

sol·licituds.

1.2 Tenir menys de 70 anys a 30 de setembre del present curs acadèmic.

2. Sol·licituds

2.1 Termini de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de setembre

2.2 Els  candidats  presentaran  la  sol·licitud  (annex  II)  i  el  currículum  juntament  amb  la  còpia

escanejada del títol i de la certificació acadèmica personal.

2.3 Els  candidats  remetran  la  documentació  a  l'adreça  de  correu  electrònic:

areaacademica@barcelona.uned.es, un sol enviament per cada plaça, indicant a l’assumpte del

correu: Plaça núm. ? Convocatòria plaça professorat-tutor substitut.

2.4 En el cas d'optar a més d'una plaça, s'enviaran tants correus electrònics com places a les quals es

presentin, adjuntant per cadascuna d'elles la documentació indicada en el punt 2.2

3. Selecció

3.1 La Directora seleccionarà d'entre els aspirants al professor/a-tutor/a que consideri convenient en

funció dels criteris de la titulació i l’expedient, i si fos necessari, de l’entrevista personal.

3.2 La Direcció podrà delegar en la Coordinació Acadèmica i en la Coordinació de la Seu afectada la

valoració dels candidats presentats.
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3.3 El coneixement, degudament acreditat, de la llengua catalana serà valorat com a mèrit específic.

3.4 Els candidats seleccionats seran informats del resultat de la convocatòria i del calendari acadèmic

per a la impartició de la tutoria.

4. Normes finals

4.1 De conformitat amb l’article 43.4 del Reglament d'Organització i Funcionament del Centre Associat

a la UNED de la Província de Barcelona, la directora del centre informarà al Consell de Centre i a

la Junta Rectora del número de professorat-tutor substitut.

4.2 Els candidats que no siguin seleccionats, podran integrar una llista de professorat-tutor substitut

disponible per cobrir les necessitats docents del Centre.

4.3 Els candidats, pel fet de participar-hi, se sotmeten a les bases d'aquesta convocatòria.

4.4 El professorat-tutor substitut participa de tots els drets i obligacions del professorat-tutor. A causa

de la seva vinculació ocasional i limitada amb el Centre no té dret a poder representar i a triar

representants,  així  com d’altres  drets  reservats  al  professorat-tutor  que  compta  amb  la  vènia

docendi.

4.5 El professorat-tutor substitut participarà i realitzarà els cursos de formació que proposi la UNED en

cada moment.

4.6 La tutorització efectiva en el Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de

Barcelona, es decidirà en funció del nombre d’estudiants matriculats. 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

La Directora del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona

Mercè Novellón Giménez
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