
 

Codis: 195-26 

Plaça: TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ 

Destinació : UTG Àmbit TIC Campus Nord 
 
El tribunal ha decidit que la primera fase es valorarà: 

 Anàlisi  curricular: Fins a 5 punts 

 Competència (prova): Fins a 10 punts 

 

Criteris valoració del currículum   
 

1. Coneixement i/o experiència en gestió acadèmica universitària.  

Es valora fins a 2 punts. La formació serà el 40% del pes de la puntuació total i 

l’experiència serà el 60%  

2. Gestió d’intercanvis i mobilitat d’estudiants i cooperació educativa.   

Es valora fins a 1 punt. La formació serà el 40% del pes de la puntuació total i 

l’experiència serà el 60% 

3. Formació en tècniques de gestió, planificació, comunicació i organització.  

Es valora fins a 1,5 punts 

4. Coneixement de llengua anglesa.  

Es valora 0,5 punts per nivell acreditat B2 o superior 

 
Criteris valoració de la prova 
   

1. Normativa de gestió acadèmica i en concret de gestió de màsters.  

      Es valora fins a 4 punts 

2. Tècniques de planificació i organització del treball i solució de problemes.  

Es valora fins a 4 punts 

3. Anglès a valorar a la pregunta específica.  

Es valora fins a 2 punts 

Es convoca a les persones candidates a la realització d’una prova escrita amb suport 
informàtic sense connexió a internet, que consistirà en diferents supòsits pràctics a 
desenvolupar relacionats amb l’àmbit de la gestió acadèmica i en concret de la gestió 
de màsters internacionals. Una de les preguntes, relacionada amb les normatives i 
gestió acadèmica, es formularà i s’haurà de respondre en anglès. 
La prova tindrà una durada màxima de 2 hores.  

 

 

Dia 28 de juny de 2019 

Hora 10:00 hores 

Lloc 
Sala 110, primera planta de l’edifici Vèrtex  
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 

 
 

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

Barcelona,  25 de juny de 2019 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 


