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Currículum Vitae  
 

Data d’emplenament: 24/11/2015 

Dades personals  

Nom  

Isaac 

Cognoms  

Corderroure López 

Nacionalitat  

Espanyola 

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 

Estudiant de 5è del Grau en Veterinària, UAB, 

2011-2012 

Idiomes  

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

 Llegit  Parlat  Escrit  

Català  5 5 5 

Castellà  5 5 5 

Anglès  5 5 4 

Francès  - - - 

      - - - 

      - - - 
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Estudiant  

Dades acadèmiques 

Universitat 

UAB 

Centre  

Facultat de Veterinària 

Titulació  

Grau en Veterinària 

Situació acadèmica actual: 

 Menys de la meitat de crèdits superats 

 Més de la meitat de crèdits superats 

 Manca per finalitzar ~ 20% 

Experiència acadèmica i de representació 

Màxim 10 línies. Qualificació mitja aproximada (excel·lent, notable, aprovat), mobilitat i representació en òrgans de govern 

Des de l'any passat he format part com a vocal acadèmic de la CEA de Salut de l'AQU així com 

també sóc membre de la seva comissió d'estudiants.   

Anteriorment, havia format part del consell d'estudiants de la facultat de Veterinària de la 

UAB. Dins del consell vaig ser membre titular de la junta de facultats, de la comissió 

d'economia i de la comissió d'estudiants. En la comissió d'estudiants de la facultat de 

veterinària vaig ser membre representant de IVSA (International Veterinary Students' 

Association) del que en sóc col·laborador a nivell local i vaig ser-ne secretari i tresorer 

a nivell internacional. Actualment hi dirigeixo el grup de treball "IVSA Alumni working 

Group". 

 

D'altra banda, encara que no hagi participat en cap programa de mobilitat el meu treball en 

IVSA  m'ha portat a participar i treballar en diversos països arreu del món. Pel què he 

tingut la oportunitat de tractar amb gent de més de 50 països diferents i  conèixer d'altres 

facultats de veterinària entre les quals es troben: Holanda, Regne Unit, Sèrbia, Indonesia y 

Romania.  

Qualificació mitja: Notable alt (8). 

 

 He participat al Curs per a la promoció de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat que ha impartit 

la Universitat 

Experiència professional  

Màxim 10 línies. Beques, pràctiques, feines... 

 

La meva experiència professional ha estat principalment en empreses del sector veterinari 

(Boehringer Ingelheim i CEVA SA. D'altra banda, he treballat de voluntari en països 

estrangers durant la meva etapa de batxillerat i universitària. Tot plegat, Ha estat una 

experiència molt enriquidora que m'ha ajudat a créixer com a persona i a millorar molt el meu 

nivell d'anglès i adquirir nous coneixements de coordinació, organització  i planificació en 

el treball.  
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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). Per exemple: Institucions: universitat / AQU / CAE / 2005 

 

 Institucions: Universitat/ AQU/ CEA de Salut/ 2015  

 Titulacions:       

 Serveis:       

 Sistemes de qualitat:        

 

Altres mèrits  

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

M'agradaria poder realitzar els meus estudis de doctorat relacionats amb el món de la docència veterinària.  És per aquest 

motiu  que poder formar part de la comissió d'Avaluació d'Institucions i Programes de l'AQU em permetrà adquirir nous 

coneixements i aprofundir sobre els processos d'avaluació de la qualitat universitària.  

  


