Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Girona Brumós, M. Victòria

Barcelona, 25 de desembre de 1954

Càrrec actual

Directora general d’Universitats
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament d’Empresa i Coneixement

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB)
Doctora en Farmàcia per la UB (1982)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Professora titular de la Facultat de Farmàcia de la UB (1987 - 2011)
Catedràtica de Química-Física de la Facultat de Farmàcia de la UB (2011 - 2019)
Vicedegana de la Facultat de Farmàcia de la UB (1995 - 2000)
Degana de la Facultat de Farmàcia de la UB (2000 - 2005)
Vicerectora de professorat de la UB (2005 - 2008)
Membre del Consell Social de la UB (2001 - 2004) (2005 - 2008)
Presidenta de la Conferència de degans/directors de centre que imparteixen Ciència i Tecnologia dels aliments (2002 - 2005)
Avaluadora de l’ANECA, del “I y II Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades Españolas” (1996 - 2003)
Col·laboradora de l’AQU (1996 - 2008)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Membre dels grups d’innovació ULD (Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia de la UB) i “trans-edu”.
Premi del “Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (2000)” “Mejora de la Calidad en la docencia práctica
en la Facultad de Farmacia: creación de una unidad de laboratorios docentes”.
Distinció “Jaume Vicens Vives” de la Generalitat de Catalunya (2006 i 2008)
Participació en 16 projectes docents de la UB, 4 de la Generalitat de Catalunya i 1 del Ministeri d’Educació.
Elaboració de 2 textos docents.
Realització de 5 capítols de libres.
Col·laboració en l’organització de 7 congressos.
Experiència sobre estudis d’interacció entre seqüències peptídiques del virus de l’hepatitis G (GBV-C) seleccionades com
possibles inhibidors del FP HIV-1 i la seva interacció amb diferents models de membranes.
Membre del Grup de “Pèptids i proteïnes: Estudis fisicoquímics” (Generalitat de Catalunya 2009 SGR 560)
Membre de la Unitat de síntesi i aplicacions biomèdiques de pèptids. Departament de Química Biomèdica. IQAC-CSIC.
Membre de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB (IN2UB)
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1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

