Aquest és el meu Cv
Em dic Francesc Giné de Sola, i vaig néixer a Lleida l’any 1968. Sóc Enginyer de
Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (1993) i Doctor en
Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004).
La meva formació acadèmica em va permetre accedir a una plaça de professor associat a
l’Escola Universitària Politècnica de la Universitat de Lleida el curs 1993-1994.
Posteriorment, el curs 1997-1998 vaig obtenir una plaça de Titular d’Escola Universitària
a Temps complet en l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
Finalment, l’any 2008 vaig promocionar a Titular d’Universitat de la Universitat de
Lleida.
En aquests 25 anys de carrera acadèmica a la universitat de Lleida he impartit la gran
majoria de la meva docència en les titulacions d’Enginyeria Informàtica, en l’àmbit de
l’Estructura i Tecnologia de Computadors, tant a nivell de grau, màster, com doctorat, on
he dirigit 4 Tesis doctorals. La meva passió per la docència m’ha portat a participar en 17
projectes d’innovació docent, essent investigador principal en 6 d’ells, presentar 12
ponències a congressos nacionals/internacionals de l’àmbit docent, publicar 3 capítols de
llibre i 2 articles en revistes indexades. Així mateix, al 2009, el projecte liderat per mi
anomenat “Implementació d’un portafoli electrònic orientat a l’avaluació de
competències en els projectes finals de grau/màster dels estudis d'Enginyeria” va obtenir
la Distinció Jaume Vicens Vives per la qualitat docent universitària per la Generalitat de
Catalunya. Aquesta tasca docent ha estat reconeguda amb 4 quinquennis docents (19942000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015).
La meva tasca docent l’he compaginat amb una amplia tasca de gestió universitària. He
estat cap d’estudis de l’Escola Politècnica Superior durant els anys (1998-2001) i (20042007), sotsdirector de l’Escola Politècnica Superior (2007-2011) i director de l’Escola
Politècnica Superior (2011-2018). Aquesta tasca de gestió m’ha permès participar en
nombroses comissions tant a nivell nacional, com internacional, destacant a nivell
nacional la meva participació en les conferències de directors/degans de les titulacions
d’Enginyeria Informàtica (CODDII), Enginyeria Industrial i Arquitectura Tècnica i
Edificació (CODATIE), així com a nivell internacional en l’European Engineering
Deans of Council (EEDC), essent-ne membre fundador.
A nivell de recerca, sóc membre del Grup de Computació Distribuïda de la Universitat de
Lleida i actualment la meva recerca està centrada en la gestió d’entorns de computació
Big Data i les seves aplicacions. Al llarg de la meva carrera de recerca he publicat 48
articles en revistes indexades (23 en JCRs) i presentat 44 ponències en congressos d’àmbit
nacional/internacional. Així mateix, he participat en 22 projectes de recerca competitius
i 2 convenis de transferència de tecnologia, 6 essent liderats per mi mateix. Aquesta tasca
de recerca ha estat reconeguda amb tres sexennis docents (1994-2001, 2002-2007, 20082013).

