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Per cobrir una plaça docent al Grau en Global Communication 
Management  de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna 

Ref. 22-23PDI0013 
 
1. GRAU O DEPARTAMENT CONVOCANT 

 
Grau en Global Communication Management 
 
2. ASSIGNATURA 

 
“International Marketing”, quart curs, segon semestre del curs 2022/2023, torn matí. 
3 ECTS 
 
3. REQUISITS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

 
Condicions imprescindibles: 

- Doctorat en l'àmbit de les Ciències Socials, Economia, ADE o Màster en 
Administració de Negocis o en Màrqueting Internacional 

- Fluïdesa oral i escrita en llengua anglesa. 
- Experiència professional en màrqueting en empresa multinacional o en l’àmbit de 

la consultoria  
 

 
Es valorarà: 
 

– Experiència professional i acadèmica en l'àmbit conceptual de l’assignatura 
– Experiència docent universitària. 
– Estades de recerca a l'estranger  
– Publicacions sobre qüestions vinculades a l’àmbit temàtic. 
– Coneixement d'altres idiomes. 
– Habilitat per a les relacions personals i la comunicació oral i escrita. 

 
 

4. MODALIDAD CONTRACTUAL 
S’adequarà a l’establert en el Conveni vigent de la Fundació Blanquerna 
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5. SELECCIÓ DELS CANDIDATS 
El Comitè de selecció de la plaça convocada tindrà en compte els criteris especificats al 
punt 3 de la convocatòria per establir les candidatures que passaran a la fase d’entrevistes. 
Les persones interessades seran informades en tot moment de l’estat del procediment de 
selecció. 
El procediment de selecció de PDI es realitzarà d’acord amb els protocols de qualitat 
establerts al centre 
 
6. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA  
La resolució final d’adjudicació es coneixerà en el termini de 10 dies hàbils des del 
tancament de la convocatòria, i es comunicarà a les persones candidates que hagin estat 
entrevistades l’ordre de prelació establert. La candidatura finalment escollida haurà de 
confirmar per escrit, en un termini màxim de  dies, l’acceptació de la plaça assignada 
 

 
       Data  27 de setembre de 2022 

 

Les persones interessades poden fer arribar el seu curriculum, a l’atenció del 
director Grau Jordi Collell (jordicl2@blanquerna.url.edu) amb copia a 
deganatfcri@blanquerna.url.edu, abans del 15 d’octubre de 2022, indicant la 
referencia de l’encapçalament. 
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