
 

 

Pablo Aibar Ausina 

Nascut a València l'octubre de 1965. Va cursar estudis en la Llicenciatura en Informàtica a la 
Universitat Politècnica de València, obtenint el títol el 1990. El 1997 es va doctorar en 
Informàtica per la mateixa Universitat. S'incorpora a l'UJI com a professor ajudant de facultat a 
l'octubre de 1995. El 1999 obté mitjançant oposició la plaça de professor titular d'universitat 
que ocupa actualment. 

Ha tingut docència en primer i segon cicle de les antigues titulacions, en doctorat i, actualment, 
en estudis de grau. La seva activitat docent s'ha centrat principalment en les antigues titulacions 
d'informàtica. Actualment imparteix classes en el grau en Turisme. La seua activitat docent és, 
generalment, ben valorada per l’estudiantat. 

Ha estat membre del claustre de l’UJI de forma ininterrompuda des de juliol de 2002 i membre 
del Consell de Govern de l’UJI en diverses etapes des de 2003. Ha format part de les Juntes de 
Centre de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, de la Facultat de Ciències Humanes 
i Socials i de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Ha dirigit el Departament 
de Llenguatges i Sistemes Informàtics des de maig de 2001 a maig de 2009 i des de juny de 2010 
fins a juliol de 2011, data en la qual és nomenat Vicerector de Campus, Noves tecnologies i PAS, 
càrrec que ocupa fins juny de 2014. Des d’eixa data ocupa el càrrec de vicerector de Campus, 
Infraestructures i Noves Tecnologies. 

Els seus camps d' interès científic comprenen l'aprenentatge automàtic, el reconeixement de 
formes, les tecnologies del llenguatge i la algorísmia. Ha participat en projectes de recerca 
d'àmbit estatal i és coautor d'articles i presentacions en congressos nacionals i internacionals, 
tant docents com investigadors. Està integrat en el grup d'investigació de percepció i 
aprenentatge computacionals i és membre de l'Institut de Noves Tecnologies de la Imatge . 

 

 


