Aquest és el meu Cv
Em dic Paquita Santiveri Morata, nascuda a Barcelona en 1964 i vaig obtenir
el títol d'Enginyera Tècnica Agrícola (ETSEA, UPC) en 1985 i el d'Enginyera
Agrònoma (ETSEA, UPC) en 1988. Vaig realitzar el Doctorat en 1992 en la
Universitat de Lleida, i una estada post-doctoral (1993-94) en el Centre
Internacional de Millorament del Blat de moro i del Blat (Mèxic)
La meva trajectòria en la Universitat va començar amb una beca FPU en 1989,
passant a ser professor ajudant en 1990. Actualment sóc Titular d'Universitat del
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal.
Durant tots aquests anys he participat en projectes de recerca de finançament
públic i en convenis Universitat-Empresa, que han permès publicar 25 articles en
revistes SCI, 5 articles en publicacions científiques no SCI i 30 articles en revistes
de divulgació. He escrit 9 llibres i 12 capítols de llibres. La meva activitat
investigadora sempre s'ha centrat en l'Agronomia de Cultius Extensius havent
iniciat anys enrere experimentació en temes d'agricultura ecològica. Actualment
tinc tres trams de recerca reconeguts.
En docència, la meva àrea d'especialització també és l'Agronomia de Cultius
Extensius, àmbit en el qual se centra tota la docència impartida. He rebut dos
Premis de la UdL d'Excel·lència en la Qualitat Docent dels períodes 2005-2010 i
2011-2015 i la Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la
qualitat en la docència universitària pel projecte d'implantació d'un model de
formació sobre la base de competències en les titulacions de la ETSEA de Lleida.
Porto 15 anys dedicada a temes de gestió relacionades amb la qualitat de les
titulacions, primer com a coordinadora de titulació (2004-10) i com a
coordinadora de màster (2011-2012). Després vaig passar a Subdirectora de
Planificació (2013-2016) i a Cap d'Estudis (des del 2016 fins a l'actualitat).
Aquests últims 6 anys m'he dedicat a gestionar la qualitat de les titulacions de
Grau de la ETSEA.

