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Categoria acadèmica / Categoría académica / Academic post Catedràtic/a d'universitat
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Centre / Centro / Centre Facultat de Biociències

Departament / Departamento / Department Departament de Genètica i Microbiologia
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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

Doctorat Relación entre el metabolismo del AMPC cíclico y el fenotipo de un mutante pleiotrópico de Salmonella typhimurium (Universitat Autònoma de Barcelona-1980)
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Paraules clau de línies de recerca / Palabras clave de líneas de investigación / Key words of
the research lines

Resistència antibiòtics, vacunes antibacterianes

Orcid / Orcid / Orcid

Nombre de sexennis avaluats positivament / Número de sexenios evaluados positivamente /
Number of six-year periods of research positively assessed

6
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Idioma / Idioma / Language Llegit / Leído / Read Escrit / Escrito / Written Parlat / Hablado / Spoken

Anglès 4 4 4
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aportación / Type of contribution Autors / Autores / Authors Títol / Título / Title Revista, llibre, altres / Revista, libro, otros /

Journal, book, other Any / Año / Year

Article Sanchez-Osuna M, Cortés P, Barbé
J, Erill I

Origin of the mobile di-hydro-
pteroate synhase gene determiming
sulfonamide resistance in clinical
isolates

Frontiers in Microbiology https://doi.org/10.3389/
fmicb.2018.03332 2019

Premis / Premios / Awards

Descripció / Descripción / Description



Nombre de quinquennis avaluats positivament / Número de quinquenios evaluados
positivamente / Number of five-year periods of teaching positevely assessed

6

Experiència en docència / Experiencia en docencia / Teaching experience

Anys, matèria i titulació / Años, materia y titulación / Years, subject / field and degree

42 anys de docència de microbiología a estudis de Biología, Biotecnología i Microbiologia

Experiència gestió / Experiencia en gestión / Management experience
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Experiència en el disseny de programes de formació / Experiencia en diseño de programas de formación / Study programme design experience

Descripció / Descripció / Description

Degà Facultat de Biociències de la UAB des del 2006 al 2012

Experiència en avaluació / Experiencia en evaluación / Experience in assessment

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

Recerca Avaluació projectes de recerca i beques per diverses agències estatals, europees i americanes Vocal/Avaluador - 1982 - 2019

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details

Dades rellevants / Datos relevantes / Relevant data

A maig del 2019, 35 Tesis doctorals dirigides, IP de 19 projectes de recerca, 205 articles publicats en revistes JCR. Segons Google Scholar 5942 cites, index h de 43 i index i10 de 127
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