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Data d’emplenament: 08/12/2014

Dades personals
Nom

Cognoms

Albert

Gili Moreno

Nacionalitat

Formació acadèmica (Titulació, any i institució)

Espanyola

Graduat en Belles Arts, 2014. Universitat de
Barcelona

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

Parlat

Escrit

Català

5

5

5

Castellà

5

5

5

Anglès

4

3

3

Francès

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Estudiant
Dades acadèmiques
Universitat
UB
Centre
Facultat de Dret
Titulació
Ciències Polítiques i de l'Administració
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
Mitja de 7,8 al grau en Belles Arts i de 8,3 al de Ciències Polítiques.
REPRESENTACIÓ A LA FACULTAT DE BELLES ARTS (2 legislatures, 2010 - 2014):
- Consell d'Estudis, Junta de Facultat, Claustre i varies comissions.
- Membre Fundador de l'associació de representants "Bones Arts" i de la Delegació d'Alumnes.
- Desenvolupament de diverses responsabilitats i projectes a la Delegació com a Coordinador.
REPRESENTACIÓ A LA FACULTAT DE DRET (legislatura en curs des de maig de 2014):
- Consell d'Estudis, Junta de Facultat, Claustre i varies comissions.
- Àmbit interunivesitari: un dels representants de la UB al CEUCAT i membre de la Comissió
organitzadora i ponent de la V Trobada d'Estudiants de la Xarxa Vives d'Universitats.
OBSERVATORI DE L'ESTUDIANT de la UB: participació en diferents projectes (des de 2013)
Particpació associativa i en jornades relacionades amb la representació estudiantil
*Curs de formació en qualitat realitzat, pendent d'avaluació.
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...
- Becari de col•laboració responsable del projecte “Involucra’t” de formació i suport a
representants d'estudiants. Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística de la UB (2013)
- Becari de col•laboració com a informador de l’stand de la UB al Saló de l’Ensenyament
(2014)
- Becari de col•laboració del Comissionat per al Parc i l’impuls científic de les Humanitats
i les Ciències Socials de la UB (des de juny de 2014)
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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:
Titulacions:
Serveis:
Sistemes de qualitat:

Altres mèrits
Màxim 10 línies. Dades rellevants d’acord a un futur perfil d’avaluador/a
- Partipació en diverses jornades d'AQU Catalunya
- Seguiment de la implantació dels Graus de Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració a través del Consell d’Estudis.
(2010 – 2014)
- Formació i suport als Delegats d’Estudiants de Belles Arts en la redacció d’informes d’ús intern de Facultat sobre la qualitat
de l’activitat docent de les assignatures dels graus. (2011-2014)
- Col•laboració amb l’Agencia de Polítiques i de Qualitat de la UB en el procés de seguiment i revisió de les enquestes de
satisfacció de l’alumnat de la UB: com a membre de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, en activitats de
l’Observatori de l’Estudiant, com a membre d’un grup de treball específic de l’Agència, i en altres col•laboracions puntuals.
- Altra activitat relacionada amb la participació a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern: aprovació de les memòries
de titulacions, modificacions de plans d’estudis, etc.
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