
C l a u s u r a  d e  C u r s

EL RECTOR I EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

tenen l’honor de convidar-vos a l’acte de clausura del curs acadèmic, el pròxim dia 22 de maig, a les 11.30 hores, al 
Paranimf, en el qual tindrà lloc la investidura com a doctor honoris causa del Sr. 

Giuseppe Zaccaria,
la imposició de la Medalla d’Or als Srs.

Ignacio Jiménez Raneda i Salvador Ordóñez Delgado
i la investidura de nous doctors per la Universitat d’Alacant.

Cal confirmar abans del 19 de maig l’assistència a l’acte.
Vestit per a acadèmics: la reserva es realitzarà dins del mateix termini. Els vestits estaran a la Sala de Juntes de Rectorat el dia de l’acte.
Es prega que comuniquen si assistiran amb vestit propi. Confirmacions: Tel. 965903906 - Fax 965909668 – A/e: protocolo@ua.es
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Giuseppe Zaccaria va nàixer el 25 de març de 1947 a Pàdua.
El 1970 es va llicenciar en Dret en la Universitat de Pàdua i va ampliar la seua formació en les universitats d’Oxford, Saarbrücken 
i Washington.
Catedràtic de Teoria General del Dret en la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Pàdua i professor de Drets 
Humans i Informàtica Jurídica.
Autor de nombrosos llibres i assajos sobre filosofia jurídica italiana, dret positiu i hermenèutica jurídica contemporània, és el 
director de la revista Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica.
Forma part del Consell Científic de la Societat Italiana de Filosofia del Dret des del 2005 i és membre, entre d’altres, de 
l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti de Pàdua, de l’Accademia dei Concordi de Rovigo i de la Reial Acadèmia de 
Ciències Morals i Polítiques de Madrid.
Des del 2009 és rector de la Universitat de Pàdua.
El 2013 va rebre el doctorat honoris causa per la Universitat Vasile Goldis de Romania.


