Data de publicació de l’oferta: 03/11/2020

Denominació de l’oferta: Plaça de Tenure-Track amb perfil Dret Constitucional
Europeu

Descripció de tasques
S’espera que el candidat s’incorpori al personal acadèmic del Departament de Dret de la
UPF, per ensenyar i investigar sobre Dret Constitucional Europeu, per participar en les
activitats de recerca del Departament i per ocupar càrrecs de gestió que li siguin permesos
com a Tenure Track.

Institució que finança el contracte i Llei aplicable
Universitat Pompeu Fabra.
Aquesta plaça es regirà per l'acord del Consell de Govern del 6 de juliol de 2016 sobre el
sistema de captació i retenció de talent.

Requisits dels candidats
El candidat/a ha de ser una persona especialitzada en l’àmbit del Dret Constitucional
Europeu, que tingui coneixements i experiència en aquesta matèria acreditats a partir dels
criteris següents:
RECERCA:
1. Els candidats han de tenir un doctorat en el camp del Dret.
Si aquesta titulació no l’ha emès una universitat espanyola o encara no ha
estat reconeguda a Espanya, abans de finalitzar el període de contractació,
s’haurà de validar oficialment demanant la declaració d’equivalència de títol
estranger d’educació superior al nivell acadèmic de doctor.
En el cas que la titulació de doctor sigui de la Universitat Pompeu Fabra, el
candidat n’ha d’haver estat desvinculat contractualment per un període
mínim de dos anys des de la data d’obtenció del grau de doctor. Aquesta
desvinculació podrà haver estat en períodes discontinus.
2. Tesi doctoral: es tindrà en compte la universitat on s’ha realitzat la tesi
doctoral i la nota obtinguda. També es valorarà la menció de doctorat
europeu o internacional, i l’obtenció de premis i d’altres distincions. La tesi
haurà d’estar publicada en una editorial de prestigi, o en procés de
publicació.

3. Es valoraran les estades de recerca a l’estranger en centres de prestigi
internacional.
4. Articles en revistes indexades, capítols de llibre, i altres articles en revistes
de caràcter internacional, tenint com a referència els índexs utilitzats per les
agències avaluadores.
5. Beques obtingudes: entitat de finançament, durada, objecte.
6. Presentació de ponències o comunicacions en congressos fora de la
universitat on s’ha realitzat el doctorat.
7. Participació en projectes de recerca científica, amb finançament públic o
privat obtingut en processos competitius, i en grups de recerca reconeguts
amb projecció internacional.
DOCÈNCIA:
Es valorarà l’experiència docent, les assignatures impartides, el nombre d’hores, els
resultats de les avaluacions dels alumnes i la capacitat docent en totes les llengües
de treball de la UPF (castellà, català i anglès). Es tindrà en compte la capacitat
docent en altres llengües rellevants en l’àmbit jurídic. També es valorarà la
realització de cursos de formació docent, la participació en projectes i congressos
d’innovació docent, l’elaboració de materials docents i els premis i reconeixements
a la qualitat i a la innovació docents.
COMPROMÍS INSTITUCIONAL:
Es tindran en compte l’exercici de càrrecs acadèmics i altres tasques de gestió o
compromís institucional.

Condicions del contracte
El salari serà equivalent al previst per la Universitat Pompeu Fabra per a la categoria de
professor Agregat a Temps Complet (38.340 € anuals aproximadament).
L’acceptació de la plaça implica un contracte de durada determinada de cinc anys, seguint el
model de contracte d'investigador distingit previst a la Llei 14/2011 de la ciència, la
tecnologia i la innovació.
Un any abans d’expirar el contracte, el candidat serà avaluat per una Comissió de
Professorat (vegeu a continuació els criteris d’avaluació).

Criteris per avaluar el candidat en el penúltim any de contracte

D’acord amb l’art. 11 de Regulació del sistema tenure-track per captar i retenir talent,
aprovat per Acord de Consell de Govern de 6 de juliol del 2016, el recercador tenure-track
serà avaluat amb criteris homologables internacionalment en el penúltim any de
contracte, per una comissió. Aquesta Comissió d'Avaluació serà similar a la Comissió de
Selecció, tot incloent professors externs i del mateix departament/UCA Dret.
L'avaluació considerarà que al cap dels quatre anys hagi publicat, com a mínim, tres articles
en JCR o SCOPUS. Excepcionalment un dels tres articles podrà ser publicat a CARHUS Plus
("A").
A més haurà d'haver participat en un projecte I+D (a temps complert) o en dos (a temps
parcial) dirigits per professors del Departament de Dret de la UPF.
El resultat d’aquesta avaluació serà la recomanació de la seva continuïtat com a investigador
permanent o l’extinció del contracte al final d’aquest.
En cas d'una avaluació negativa, el candidat tindrà un any més de contracte abans de la seva
finalització i podrà presentar, si escau, al·legacions a la decisió final de l'avaluació a la
Comissió de Professorat.
En cas d’una avaluació positiva, el candidat tindrà un any per obtenir les acreditacions
administratives que li permetin presentar-se a una plaça permanent.

Informació sobre el procés de selecció
El procés de selecció es dividirà en dues fases.
La primera fase consistirà en una avaluació dels mèrits específics de cada candidat per als
quals no serà necessària la seva presència.
Els millors candidats escollits en la primera fase participaran en la segona fase, que
consistirà en un seminari públic al qual hauran d’estar presents els candidats (sempre i
quant les circumstàncies sanitàries ho permetin). A continuació, seguirà una entrevista amb
membres de la comissió de selecció.
Els candidats interessats en la plaça han d'aportar la següent documentació:
 Títol de Doctorat o justificant que s’ha sol·licitat o, si s’escau, que s’ha sol·licitat el
seu reconeixement.
 Currículum Vitae (màxim 10 pàgines)
 Certificat o informe de docència en l’àmbit del Dret Constitucional Europeu
 Certificat o informe de la seva experiència com a recercador en l’àmbit del Dret
Constitucional Europeu
 Dues cartes de recomanació
 Un projecte de docència del programa de Dret Constitucional Europeu pels propers




5 anys (màxim 2 pàgines)
Un projecte de recerca a l’àmbit del Dret Constitucional Europeu pels propers 5
anys (màxim 2 pàgines)
Informes de gestió i altres mèrits: es tindrà en compte l’exercici de càrrecs de
gestió i altres tasques directives o institucionals, així com altres èxits acadèmics i
professionals.

Els candidats han d’enviar la documentació [en format PDF] per correu electrònic a
rrhh.dret@upf.edu, indicant la següent referència: Ref. 2020_DRETCONSTI_TT02

Data límit de presentació de sol·licituds: 30/11/2020

Data aproximada d’incorporació: abril 2021.

