
 

 

Isabel García Izquierdo és Catedràtica d'Universitat en el Departament de Traducció i 
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les universitats de Granada, Salamanca, UAB, València, Vigo, Alacant, Cantàbria, Universitat de 
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institucional tant de professorat (programa ACADÈMIA de l'ANECA, des de 2009 fins el 2014), 

com de títols i projectes (en ACSUCYL. Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Castella i 

Lleó, des de 2009 fins el 2014); AGAUR (Agència catalana d'Avaluació de la Recerca, des de 2009 
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títols, des de 2009 fins el 2014). 


