
Data / Fecha / Date: 2/6/2017

Perfil / Perfil / Profile: Professional

Nom i cognoms / Nombre y apellidos / First name and family name Esther Huertas Hidalgo

Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality Espanya

Organització / Organización / Organisation Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Localitat / Localidad / Place Barcelona

Branca d'activitat / Rama de actividad / Branch of activity Administració pública, defensa, i Seguretat Social

Càrrec / Cargo / Post Gestora de projectes

Curriculum Vitae

Dades personals / Datos personales / Personal information

Formació acadèmica acabada / Formación académica acabada / Finished eduction

Tipus - Títol - Institució - Any de finalització / Tipo - Título - Institución - Año de finalización / Type - Title - Institution - Ending year

Grau Enginyera Tècnica Agrícola. Especialitat Indústries Agràries i Alimentació (Universitat Politècnica de Catalunya-1997)

Grau Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments (Universitat de Barcelona-2000)

Postgrau Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques. Especialitat Sanitat Ambiental (Universitat de Barcelona-2001)

Postgrau Doctora per la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona-2010)

Dades professionals (professional) / Datos profesionales (profesional) / Professional information (professional)

Idiomes / Idiomas / Languages

Idioma / Idioma / Language Llegit / Leído / Read Escrit / Escrito / Written Parlat / Hablado / Spoken

Català 4 4 4

Castellà 4 4 4

Anglès 4 4 4



Paraules clau de línies de recerca / Palabras clave de líneas de investigación / Key words of
the research lines

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

Any d'inici / Año de inicio /
Starting year

Any de fi / Año de finalización /
Finishing year Descripció / Descripció / Description

2006 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

2003 2006 Professora ajudant - Facultat de Farmàcia (Universitat de Barcelona)

1999 2003 Fundació Bosch i Gimpera

Experiència en recerca (professional) / Experiencia en investigación (profesional) / Research experience (professional)

Experiència en avaluació / Experiencia en evaluación / Experience in assessment

Tipus - Organisme - Comité - Rol - Any / Tipo - Organismo - Rol - Comité - Año / Type - Organism - Role - Panel - Year

Titulacions AQU Catalunya CAE (comitè extern) Secreatari - 2006

Institucions AQU Catalunya CAE (comitè extern) Secreatari - 2006

Sistemes de qualitat AQU Catalunya CAE (comitè extern) Secreatari - 2009

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details

Dades rellevants / Datos relevantes / Relevant data

Acreditada com a professora lectora per AQU Catalunya (2011)

Estades a l'estranger: - Quality Assurance Agency (Gloucester, UK) - 2008. - Yale University (New Haven, EEUU) - 2006. - Universidad Nacional (Heredia, Costa Rica) - 2005. - Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo – Cuba (2004).

Formació complementària destacada: - Formació d'auditors de sistemes de qualitat (AENOR) - 2010. - Model EFQM d'excel·lència i autoavaluaicó (CEG) - 2009. - Certificat d'aptitud
pedagògica (ICE, UB) - 2005.

Aquest CV es publica a la pàgina web d’AQU Catalunya per tal d’acomplir l’estàndard de transparència en els processos d’avaluació. Els currículums publicats no són cap de les fonts d’accés públic
regulades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades d’aquest CV només es poden utilitzar per a finalitats relacionades amb les funcions
d’AQU Catalunya.

Este CV se publica en la página web de AQU Catalunya para dar cumplimiento al estándar de transparencia en los procesos de evaluación. Los currículos publicados no son ninguna de las fuentes
de acceso público reguladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los datos de este CV solo pueden utilizarse para finalidades relacionadas
con las funciones de AQU Catalunya.

This CV is published on the AQU Catalunya website in compliance with the transparency standard for quality assurance procedures. Published curricula vitae are not included among the sources
accessible to the general public under Organic Law 15/1999, 13 December, on personal data protection. The data in this CV may only be used for purposes related to the Agency’s remit.


