Aquest és el meu Cv
Sóc Núria Camps Mirabet, en vaig llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1989,
vaig obtenir el Grau de Llicenciat l’any 1991 i em vaig Doctorar per la Universitat de Lleida l’any
2000. He realitzat estades en diferents centres estrangers, el de més llarga durada va ser a la
Universitat Lliure de Brussel·les (ULB) on vaig realitzar un curs d’especialització en Dret
internacional i comunitari durant el curs acadèmic 1992-93.
Vaig iniciar la meva activitat docent com a professora titular interina d’escola universitària a la
Facultat de Dret de l’Estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona) i vaig esdevenir
Professora Titular d’Universitat de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida l’any
2002.
La meva tasca docent s’ha centrat en les següents matèries de l’antiga llicenciatura en Dret o bé de
l’actual Grau en Dret: Dret internacional públic, Institucions de Dret comunitari, Organitzacions
internacionals, Protecció internacional dels drets humans i Dret internacional econòmic. A banda,
en la actualitat també imparteixo docència en el Minor en Gènere de la Facultat de Dret, Economia i
Turisme des que es va implementar el Curs acadèmic 2015-16; així mateix en el Màster Universitari
en Advocacia en l’assignatura de litigació constitucional i internacional i el Màster Oficial
d’Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat on imparteixo la assignatura Drets Humans i
Gènere. En l’àmbit de la cooperació al desenvolupament he sigut professora i membre de la direcció
acadèmica del curs de Postgrau: “Desenvolupament i cooperació. De l’àmbit global al local” i
també professora i membre de la comissió acadèmica del Màster oficial de desenvolupament i
cooperació de la UdL.
La meua activitat investigadora s’ha focalitzat en l’àmbit de la protecció del patrimoni cultural en
l’àmbit europeu i internacional, si bé des de fa uns anys m’he dedicat fonamentalment a la protecció
internacional dels drets humans, en especial els drets de la infància, així com els drets de la dona i
de les persones refugiades.
He format part de varios projecte de recerca, en la actualitat participo en el projecte I+D sobre
formes contemporànies de violència de gènere (DER2015-64506-C2-1-R) amb un enfocament
pluridisciplinari molt enriquidor; la meva anàlisi consisteix en l'estudi de la normativa internacional,
així com les diferents mesures adoptades en el marc de Nacions Unides destinades a acabar amb
una greu i menyspreable violació de drets com són els matrimonis forçosos.
En l’àmbit de la gestió, he sigut coordinadora de l’Itinerari curricular conjunt de la Llicenciatura en
Dret i la Diplomatura en Ciències Empresarials de la Facultat de Dret i Economia de la UdL,
coordinadora del Pla d’Acció Tutorial (àmbit de Dret). Membre de la Unitat de Formació
d’Orientació Universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
Adjunta al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació com a Directora de l’Oficina de
Cooperació i Solidaritat de la Universitat de Lleida. El càrrec més recent que he ocupat ha estat el
de Vicedegana de relacions institucionals i ocupabilitat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
on he portat a terme una tasca de supervisió del conjunt de les pràctiques de la Facultat i he
coordinat el Projecte pilot a la UdL sobre la realització dels TFG en la modalitat de l’AprenentatgeServei (ApS). En aquests moments ocupo el càrrec de comissionada de la Universitat de Lleida per
a les persones refugiades.
He participat en diversos comitès científics i formo part de varies associacions entre les quals
m’agradaria subratllar la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales, així com l’Institut de Dret Humans de Catalunya i en l’actualitat formo part, a títol
d’experta, del Consell assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC) inserta dins
el Síndic de Greuges de Catalunya on estic col·laborant en l’adopció d’un Pla de Drets humans
elaborat amb la participació de la societat civil organitzada.

