
               

 
 
 
 
 
 
 

El tribunal ha acordat que a la primera fase es valorarà:  
• Anàlisi curricular: Fins a un màxim de 5 punts.  
• Competència (prova): Fins a un màxim de 10 punts. 
 
Criteris de valoració de l’anàlisi curricular 
 
Coneixements i experiència en:  

1. Coneixement de la gestió de mobilitat d’estudiants. Es valora fins a 2 punts. 
2. Coneixement de la gestió d’acords de convenis de mobilitat. Es valora fins a 2 punts. 
3. Anglès. Es valora nivell B2 o superior d’acord amb acreditacions de nivell segons el 

MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües). Es valora 0.5 punts pel 
nivell B2, 0.75 punts pel nivell C1 i  1 punt pel nivell C2.  
 

Els criteris 1 i 2 es valoren un 30% com a màxim de formació i un 70% com a màxim de 
l’experiència. 
 
Criteris de valoració de la prova 
 

1. Legislació i normatives generals, pròpies de la UPC i de l’ESEIAAT vinculades a la 
mobilitat i intercanvi d’estudiants . Es valora fins a 2.5 punts. 

2. Legislació i normatives generals i de la UPC vinculades a la gestió acadèmica. Es valora 
fins a 2 punts. 

3. Tècniques de planificació i d’organització del treball, control i seguiment. Anàlisi i 
definició de processos. Gestió per objectius. Anàlisi i solució de problemes. Es valora 
fins a 2.5 punts. 

4. Comunicació i atenció a usuaris. Es valora fins a 2 punts. 
5. Anglès:  Es valora fins a 1 punt. 

 
 
Convocatòria a prova 
 

Dia 29 de gener de 2021 

Hora 9:30 hores 

Lloc Telemàticament a través de Google Meet 

 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 

 
La prova consistirà en respondre per escrit diferents qüestions sobre supòsits pràctics. Es farà 
de forma telemàtica, a tal efecte es convocarà a les persones aspirants a una videoconferència 
a través de l’eina Google Meet, on el tribunal facilitarà les instruccions per tal de desenvolupar 
la prova. Les persones aspirants hauran de lliurar la seva resposta a través d’un document en 
format PDF a través del registre electrònic. La durada màxima de la prova serà de 2 hores. 
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Criteris de valoració de l’entrevista  
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i els 
interessos, motivació vers al lloc de treball. 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 20 de gener de 2021 
 
 
 
La secretària del tribunal 
Felicidad Barrio Zayas 


