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Annex I 
 
Bases de la convocatòria. 
 
Disposicions generals 

 
- La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació  convoca procés selectiu 

per a la provisió del lloc de treball per la coordinació del “Máster en Cultura 
Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho” 

- Requisits dels aspirants: els  aspirants hauran de  complir, els  requisits de  
titulació especificats en relació a la plaça convocada. 

 
Descripció del lloc de treball 
 
Coordinació del “Máster en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho”. 

 
- Categoria professional: Doctor/a en dret 
- Tipus de contracte: Eventual 

 
Requisits dels aspirants 
 

- Tenir la titulació de doctor/a en dret. 
- Estar en possessió de l'acreditació de professor lector (AQU) com a mínim. 

 
Tasques 

 
- Realitzar les tasques de coordinació d’acord amb la normativa de formació 

continuada de la UdG.  
- Traslladar al professorat les instruccions que li facilitarà la FUdGIF. 
- Informar als alumnes, a l’inici de curs, de la planificació, continguts i sistema 

d’avaluació de l’activitat.  
- Sol·licitar autorització a la FUdGIF abans de prendre cap decisió que pugui 

afectar els drets dels alumnes, així com per introduir canvis en els programes i en 
la planificació de les activitats.  

- Tractar les dades dels alumnes i del professorat d’acord amb la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. Aplicar-hi les preceptives mesures de 
seguretat. No destinar-les a altres finalitats, ni comunicar-les excepte en els 
casos que sigui necessari per al desenvolupament de l’activitat.  

- Assumir la resta d’obligacions i tasques que es derivin de l’aplicació de la 
normativa pròpia de la FUdGIF i que la FUdGIF li comuniqui.  
 

Es valorarà 
 

- La formació en l’àmbit de la cultura jurídica occidental, història del dret i filosofia 
del dret. 

- Experiència prèvia en recerca en els àmbits mencionats. 
- Experiència prèvia nacional e internacional en docència universitària en l’àmbit 

jurídic a nivell de màster i doctorat . 
- Experiència prèvia en gestió universitària de graus de màster 
- Experiència prèvia com a coordinador d’equips  
- Experiència prèvia com a web màster 
- Experiència prèvia en docència on-line 
- Coneixements de moodle. 
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Procediment de selecció 
 
El procediment de selecció constarà de dues fases eliminatòries: 

 
- Fase 1:  Valoració dels currículums aportats (fins a 5 punts). La puntuació 

mínima per passar a la Fase 2 és de 3 punts. 
- Fase 2: Entrevista. (fins a 5 punts) 

 
Presentació de sol·licituds 
 
Els aspirants a participar en les proves que reuneixin els requisits per fer-ho han de 
presentar la sol·licitud corresponent i tota la documentació al registre de la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona, Edifici Giroemprèn, C/ Pic de Peguera nº 11, 17003 (Girona), dirigides a la 
Directora General de la Fundació, o bé a través del 
correu economia.fundacioif@udg.edu  

 
La data límit de presentació de les sol·licituds serà el dia 20 de març de 2019. 

 
Documentació 
 
Els  aspirants,  per  a  poder  ser  admesos  a  la  convocatòria, han  de  presentar  la 
sol·licitud i la documentació requerida que s’especifica tot seguit: 
 

- Sol·licitud de participació en el procés selectiu (Annex 2) 
- Fotocòpia de DNI/NIE/Passaport (vigent). 
- Fotocòpia de la titulació. 
- Currículum. 

 
Comissió de selecció 
 

- La comissió de selecció esta formada per: 
 
Presidenta: Directora General de la FUdGIF  
Secretari: Subdirectora de la FUdGIF  
Vocal: Director del “Máster en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho”. 
 

- A efectes de comunicacions i altres incidències, la comissió de selecció té la 
seva seu a: 
 
Fundació privada UdG: Innovació i Formació, Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona, Edifici Giroemprèn, c/Pic de Peguera nº 11, 17003 Girona. 
 

Llista de proposats 
 

- En cap cas el nombre d’aspirants proposats per la comissió de selecció pot 
excedir del nombre de places objecte de la convocatòria. 

 
 
Girona, 13 de març de 2019 

mailto:economia.fundacioif@udg.edu


 

Annex II 
 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÈS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ 
DE LLOC DE TREBALL 

 
1. Dades de la convocatòria 

 
R-2/2019 

 
 
 
2. Dades personals 

 
Cognoms i nom: 

DNI: 

Telèfon/s: 

Adreça: 

Població: 

Adreça electrònica: 
 
 
 
 
SOL·LICITO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girona ...................... de .................... de 2019 

 
 
 
 
Signatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: 
INNOVACIÓ I FORMACIÓ 


