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Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories 

previstes a la LOU, contractats, per al curs 2015-16 

 

Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la qual surten a concurs les places 

de personal docent i investigador que s’indiquen a continuació. 

 

  

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència 

Artificial. Perfil: Matemàtiques. 

Horari plaça Assignatura a impartir 

Primer semestre:  

Els dimecres de 8 a 10 hores 

Els dijous de 9 a 10 hores 

— 20601 Matemàtiques (doble titulació grau 

d’Administració d’Empreses i grau de Turisme) 

 

  

Departament de Ciències de la Terra 

Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Geografia Física. Perfil docent i perfil com a 

investigador: Climatologia.  

 

  

Departament de Dret Privat 

Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Dret Processal. Perfil docent i perfil com a 

investigador: El propi de l’àrea.  

 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Dret Civil. Perfil: El propi de l’àrea.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Primer semestre:  

Els dilluns de 10 a 12 hores  

Grup gran 

Els dimecres de 10 a 11 hores  

Grup mitjà 1 

— 20400 Nocions Bàsiques de Dret (grau d’Administració 

d’Empreses) 

 

 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Dret Civil. Perfil: El propi de l’àrea.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Primer semestre:  

Els dimarts de 8 a 10 hores 

Grup gran 

— 20418 Obligacions i Contractes (doble titulació grau 

d’Administració d’Empreses i grau de Dret) 

 

 

Un professor associat 3 hores. Àrea de coneixement: Dret Mercantil. Perfil: El propi de l’àrea. 

Horari plaça Assignatura a impartir 

Primer semestre: grup 14 

Els dilluns de 8 a 10 hores 

Grup gran 

Els dijous de 8 a 9 hores  

Grup mitjà 1 

Els dijous de 9 a 10  

Grup mitjà 2 

— 20400 Nocions Bàsiques de Dret (grau de Turisme) 

 

 

  

Departament de Dret Públic 

Un ajudant. Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic. Perfil docent i perfil com a 

investigador: El propi de l’àrea.  
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Departament d’Economia Aplicada 

Un professor visitant. Àrea de coneixement: Economia Aplicada: Perfil docent: Econometria. 

Perfil com a investigador: Sèries temporals.  

 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil: Introducció al 

turisme.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Primer semestre:  

Horari de matí 

Grup 11GG-11M01 

— 20500 Introducció al Turisme (grau de Turisme) 

 

 

 

Un professor associat 3 hores. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil: Introducció a 

l’economia.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Segon semestre:  

Horari de matí 

Grup 06GG-06M01-06M02 

— 20359 Economia i Empresa (grau d’Edificació) 

 

  

Departament d’Economia de l’Empresa 

Un professor visitant. Àrea de coneixement: Organització d’Empreses. Perfil docent i perfil com 

a investigador: Economia de les organitzacions.  

 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 

Perfil: Introducció als mercats i operacions financeres.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Primer semestre:  

Horari de matí 

Grup 34/35GG-34/35M01 

— 20602 Introducció als Mercats i Operacions 

Financeres  
(doble titulació d’Administració d’Empreses - Turisme) 

 

Un professor associat 5 hores. Àrea de coneixement: Organització d’Empreses. Perfil: 

Introducció a l’empresa.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Segon semestre:  

Horari d’horabaixa 

Grup 14GG-14M01 

 

Segon semestre:  

Grup 34/35GG-34/35M01 

(docència en anglès) 

 

— 20607 Introducció a l’Empresa (grau de Turisme) 

 

 

 

— 20607 Introducció a l’Empresa (doble titulació 

d’Administració d’Empreses - Turisme) 

 

  

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. Perfil: Anglès per a 

turisme. 

Horari plaça Assignatura a impartir 

Primer semestre:  

Els dilluns i els dimecres de 15 a 

17 hores  

— 20518 Anglès III (grau de Turisme) 
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Departament de Filosofia i Treball Social 

Un ajudant. Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials. Perfil docent: Processos i 

tècniques de treball social de grup. Perfil com a investigador: Treball social de casos.  

 

Un ajudant. Àrea de coneixement: Filosofia. Perfil docent: Metafísica. Perfil com a 

investigador: Metafísica després de l’enfonsament de l’idealisme alemany: pensament 

postidealista, fenomenologia, hermenèutica, postestructuralisme.  

 

  

Departament de Física 

Un professor associat 1,5 hores. Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica. Perfil: Enginyeria 

termoenergètica.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Segon semestre:  

Els dilluns de 9.30 a 11.30 hores i 

de 15.30 a 18.30 hores 

Els dimecres de 9.30 a 11.30 

hores 

— 22412 Enginyeria Termoenergètica (grau d’Enginyeria 

Electrònica Industrial i Automàtica) 

 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Física de la Terra. Perfil: Enginyeria de 

materials.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Segon semestre:  

Els dimecres de 15.30 a 19.30 

hores 

 

Primer semestre:  

Els dilluns de 18.30 a 20.30 hores 

 

Segon semestre:  

Els dilluns de 17.30 a 19.30 hores 

— 22406 Enginyeria de Materials (grau d’Enginyeria 

Electrònica Industrial iAutomàtica) 
 

 

 

— 20353 Mecànica (grau d’Edificació) 

 

 

— 20358 Materials I (grau d’Edificació) 

 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada. Perfil: 

Física general.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Segon semestre:  

Horari d’horabaixa 

 

— 20101. Física (grau de Biologia) 

 

  

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 

Un ajudant. Àrea de coneixement. Didàctica de l’Expressió Plàstica. Perfil: El propi de l’àrea.  

 

  

Departament de Psicologia 

Un ajudant. Àrea de coneixement: Psicobiologia. Perfil docent: Seminaris i pràctiques de 

psicologia biològica. Perfil com a investigador: Neurociència cognitiva i afectiva en humans.  

 

  

Departament de Química 

Un professor associat 3 hores. Àrea de coneixement: Enginyeria Química. Perfil docent: 

Enginyeria química.  

Horari plaça Assignatura a impartir 
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Segon semestre:  

De 15.30 a 19.30 hores 

30 hores (es compatibilitzarà 

l’horari perquè els de les dues 

assignatures no se superposin) 

 

Segon semestre:  

De 15.30 a 19.30 hores  

60 hores (la docència correspon a 

un dia de la setmana durant tot el 

semestre)  

— 21448 Experimentació en Enginyeria Química I (grau 

de Química) 

 

 

 

 

— 21405 Laboratori General de Química II (grau de 

Química) 

 

Un professor associat 3,5 hores. Àrea de coneixement: Química Analítica. Perfil: Química 

analítica.  

Horari plaça Assignatura a impartir 

Segon semestre:  

Horari d’horabaixa (26 hores) 

 

Primer semestre: 

Horari de matí (24 hores) 

 

Segon semestre:  

Horari de matí (40 hores) 

 

Anual:  

Horari de matí 

— 21424 Experimentació Química Analítica (grau de 

Química) 

 

— 22123 Ciències Experimental i la seva Didàctica I 

(Biologia-Química) (grau d’Educació Primària) 

 

 

— 21447 Tecnologia del Medi Ambient (grau de 

Química) 

 

— 11401 Prevenció, Mesurament i Correcció de la 

Contaminació Mediambiental (Màster Universitari de 

Ciència i Tecnologia Química) 

 

En aquesta convocatòria no hi ha cap assignatura nova, per la qual cosa no s’han de 

presentar les guies docents de les assignatures.  

 

Els candidats han d'acreditar els requisits exigits per a la seva categoria a la Llei orgànica 

6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre), modificada per 

la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89, de 13 d’abril), i en allò que sigui 

aplicable, al Decret de la comunitat autònoma de les Illes Balears 104/2002, de 2 d’agost (BOIB 

núm. 95, de 8 d’agost), modificat pel Decret 21/2006, de 10 de març (BOIB núm. 39, de 18 de 

març), modificat pel Decret 41/2013, de 6 de setembre (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), al 

Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim de professorat universitari (BOE de 19 de 

juny), i al Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d'aquesta universitat 

(BOIB núm. 76, de 22 de maig).  

 

Les sol·licituds, acompanyades de tota la documentació, s'han d'adreçar al Magfc. Sr. Rector de 

la Universitat de les Illes Balears i s'han de presentar al Registre General, Son Lledó, campus 

universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma. 

 

El termini de presentació de sol·licituds és des del 10 de juliol fins al 21 de juliol de 2015, 

ambdós inclosos.  

 

Tota la informació referent a aquesta convocatòria, als concursos, a la durada dels contractes i, 

si escau, al perfil de les places, es pot demanar al Servei de Recursos Humans de la UIB, Son 

Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.  

 

http://rrhh.uib.cat/PDI/convo/no_numeraris/ 

 

http://rrhh.uib.cat/PDI/convo/no_numeraris/
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Les places que estiguin subjectes a impartició de docència tenen un horari fixat prèviament que 

els candidats es comprometen a assumir. 

 

La durada dels contractes d’ajudant i professor associat és d’un any, renovable. 

 

El resultat de la provisió de les places es farà públic a la pàgina web de la Universitat. 

 

Palma, 9 de juliol de 2015 

 

Per delegació del Rector (FOU núm. 416), 

 

 

 

M. Antònia Fornés, 

vicerectora de Professorat  

i Seus Universitàries  


