OFERTA PROFESSOR/A PROPI CITM_UPC_2021_CITM

El centre:
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) és un centre universitari líder
en formació, innovació capdavantera en animació i art digital, tecnologies i disseny
multimèdia i videojocs, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
gestionat per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Al CITM s'imparteixen els títols oficials de grau en Disseny, Animació i Art Digital, el grau
en Multimèdia i el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs amb docència en
català, castellà i anglès. El centre té forts vincles amb empreses del sector digital líders i
amb l’ecosistema audiovisual i creatiu digital, així com una forta relació amb la resta de
departaments i centres de Campus UPC Terrassa i Barcelona.
El teu perfil:
Doctor/a amb experiència docent, professional i/o investigadora en àmbit de les
tecnologies creatives: multimèdia, videojocs o l’art digital. S’accepten també
candidats/es que estiguin realitzant el doctorat.
Qualitats a valorar positivament:
•
•

•
•

Experiència en el desenvolupament i programació de tecnologies, productes,
aplicacions o serveis digitals i interactius.
Experiència investigadora demostrable en publicacions i/o participació en
projectes d’investigació, innovació o transferència, independents o competitius,
d’algun dels àmbits del Centre, des d’un perspectiva tècnica, social o artística.
Titulacions de competència en llengua anglesa equivalents al nivell C1 del CEFR.
Estudis de grau d’enginyeria o similars o bé estudis de grau especialitzats en
tecnologies digitals.

Què oferim:
•
•

Plaça de professor/a propi a temps complet permanent, en categoria de salari
segons titulacions, experiència professional i acreditacions (AQU/ANECA).
Plaça de professor/a visitant -només per a doctors/res- de fins a 3 anys en
categoria de salari segons titulacions, experiència professional i acreditacions
(AQU/ANECA).

El professorat propi del CITM és responsable d’assignatures de Grau o Màster, coordina
alguna àrea de gestió acadèmica, lidera i participa en projectes de recerca, innovació
docent i transferència. El professorat propi desenvolupa la seva activitat a temps
complet (37,5h per setmana).

Termini de la convocatòria: divendres 30 de gener de 2022. Incorporació preferent pel
Q2/2022, o posterior data pactada.
Presenta la teva candidatura a través del portal d’ofertes docents del Centre
(https://www.citm.upc.edu/cat/citm/ofertes/) dins l’oferta de Professorat Propi 2021,
adjuntament en un únic arxiu PDF els següents documents:
•
•
•

El teu currículum (en format lliure)
Una carta de motivació amb una proposta de recerca personal
Una carta de recomanació signada

Per a qualsevol consulta acadèmica sobre aquesta oferta pots contactar al Director del
CITM, el Dr. Carles Sora Domenjó, a l’adreça electrònica direccio.citm@citm.upc.edu.

