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Curriculum Vitae  
 

Dades personals  

Nom  

Maria Rosa 

Cognoms  

Lloret Romañach 

Nacionalitat  

Espanyola 

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 

Doctor of Philosophy (Linguistics), Indiana 

University, 1988 [Homologat pel MEC al títol 

espanyol de Doctor en Filologia (Filologia 

Catalana), 1992] 

Idiomes  

Valorar d’1 (nocions) a 5 (excel·lent)  

 Llegit  Parlat  Escrit  

Català  5 5 5 

Castellà  5 5 5 

Anglès  5 5 5 

Francès  5 4 3 

      - - - 

      - - - 
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Personal acadèmic 

Dades professionals  

Categoria acadèmica: Catedràtica d'Universitat (Filologia Catalana) 

Responsabilitat acadèmica actual 

 No 

 Sí    Especificar  Directora del Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona 

Institució 

Universitat de Barcelona 

Centre  

Facultat de Filologia 

Departament  

Filologia Catalana 

Camps de docència i recerca (especificar disciplina) 

 Humanitats (Lingüística , Filologia) 

 Ciències Socials       

 Ciències       

 Ciències de la Vida       

 Ciències Mèdiques i de la Salut       

 Enginyeria i Arquitectura       

 

Experiència en recerca  

Màxim 5 línies. Dades dels últims 10 anys (paraules clau de línies de recerca)  

Fonologia, morfologia, fonètica, variació lingüística, dialectologia, lingüística catalana, 

lingüística romànica, gramàtica generativa 

Nombre de sexennis avaluats positivament: 4  

Si es considera pertinent, indicar les 5 publicacions més rellevants 

Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2013) Vocalic adjustments under Positional Markedness in Catalan and other Romance 

languages. Dins: Information Structure and Agreement (Linguistics Today 197), pp. 319-335. Amsterdam: John Benjamins. 

Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2011) Harmonia vocàlica: paràmetres i variació. Estudis Romànics 33: 53 -80. 

Bonet, E; Lloret, M.R.; Mascaró, J. (2007) Allomorph selection and lexical preferences: two case studies. Lingua 117: 903-

927. 

Bonet, E.; Lloret, M.R. (2005) More on Alignment as an alternative to domains: The syllabification of Catalan clitics. Probus 

17: 37-78. 

Bonet, E; Lloret, M.R. (2005) Against serial evaluation in Optimality Theory. Lingua 115: 1303 - 1323. 

 

Experiència en docència  
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Màxim 10 línies. Dades dels últims 5 anys, indicant titulacions i nivell (grau, màster, doctorat)  

-Grau de Filologia Catalana (UB) 

-MA oficial interuniversitari UAB-UB en "Estudis avançats en llengua i literatura catalanes"

-Programa de doctorat en "Estudis avançats en llengua i literatura catalanes" (UB) 

-MA oficial en "Fonética y fonología" del postgrau oficial en "Estudios Fónicos" (CSIC-UIMP)

-Mentora en el postgrau "Iniciació a la docència universitària" (2005-2006) 

Nombre de quinquennis avaluats positivament: 5 

Experiència en gestió  

Màxim 10 línies. Càrrec i temporalitat  

-Des de 09/2013: Directora del Departament de Filologia Catalana (UB) 

-07/2009-09/2013: Secretària acadèmica del Departament de Filologia Catalana (UB) 

-03/2002-04/2005: Coordinadora acadèmica de la Secció de Lingüística del Departament de 

Filologia Catalana (UB) 

-11/2000-09/2005: Coordinadora d'Estudis (Filologia Catalana) (UB) 
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Experiència en el disseny de programes de formació  

Màxim 10 línies  

-2008-2010: Membre de la Comissió dels nous plans d'estudis, Facultat de Filologia, UB 

-2007-2008: Membre de la Comisissió per al dissenyy del MA oficial interuniversitari UAB-UB 

en "Estudis avançats en llengua i literatura catalanes" 

-1998-2000: Membre de la Comissió per a la reforma de plans d'estudis, Facultat de 

Filologia, UB  

Experiència en avaluació de la qualitat  

Indicar què s’ha avaluat, amb quin organisme i quan. Especificar si la participació va ser com a membre d’un comitè intern 

(CAI) o d’un comitè extern (CAE) i el rol desenvolupat (president/a-secretari/a-vocal-metodòleg/a). Per ex. Institucions: nom 

universitat / AQU / CAE / vocal / 2005 

 Institucions:       

 Titulacions: (Avaluació de la titulació de Filologia Catalana, UB) AQSC-AQU / CAI / vocal UB 

/ 1998-1999  

 Serveis:       

 Professorat:       

 Recerca: Dirección General de Investigación, MEC-MICINN / CAI / vocal / 2005, 2008, 2009; 

AQU / CAI / assessora / 2011-actualitat 

 Sistemes de qualitat:        

 

 
Altres mèrits  

Màxim 10 línies. Dades rellevants d’acord a un futur perfil d’avaluador/a  

-Distinció Generalitat de Catalunya per a la promoció de la recerca 

universitària (Categoria: joves investigadors): 'La gradació dels fenòmens lingüístics' 

(duración: 2002-2006) 

-IP dels projecets de recerca finançats pel MICINN/MINECO: HUM 2004-01504/FILO: 'Explotación 

de un corpus oral dialectal' (2004-2007) i HUM 2007-65531/FILO: 'Explotación de un corpus 

oral dialectal (2a fase)' (2007-2010) (www.ub.edu/lincat); FFI2010-22181-C03-02: Descripción 

e interpretación de la variación dialectal (2011-2013) i FFI2013-46987-C3-1-P: Descripción e 

interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y 

otras lenguas románicas (2014-2016) (www.ub.edu/GEVAD) 

 

 


