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

tenen l’honor de convidar-vos a l’acte de celebració de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, el pròxim dia 28 de 
gener, a les 12 hores, al Paranimf de la Universitat, en el qual tindrà lloc el lliurament de premis extraordinaris i la 
investidura com a doctors honoris causa per la Universitat d’Alacant dels doctors

Mª Felisa Verdejo Maíllo i Giuseppe Zaccaria

Us preguem confirmació abans del dia 25 de gener . Tel. 965 90 39 06 – Fax: 965 90 96 68 – A/e: protocol@ua.es

Professorat: si desitgeu assistir revestits amb el vestit acadèmic, haureu de comunicar-ho abans del 22 de gener (els vestits estaran en la Sala 

de Juntes de Rectorat el dia de l’acte).

Per a un bon desenvolupament de l’acte acadèmic, els invitats hauran d’estar asseguts en els seients abans de les 11.45 h.
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AE María Felisa Verdejo Maíllo (Béjar, 1950) és catedràtica de Llenguatges i Sistemes Informàtics en la ETS d’Enginyeria Informàtica de la Universitat 

d’Educació a Distància a Madrid. Pionera en la recerca sobre el processament del llenguatge natural a Espanya, ha sigut reconeguda també pels 

seus treballs en aprenentatge col·laboratiu, la intel·ligència artificial i la informàtica en general. Com a professora ha desenvolupat docència i 

recerca en la Universitat Complutense (1978-1981), Universitat del País Basc (1981-1985), Universitat Politècnica de Catalunya (1985-1991), i UNED 

(des del 1991). Investigadora convidada en l’ISI-USC (EUA) en el 2011-12. Fundadora de les societats científiques SEPLN (1983), AEPIA (1983). Ha 

format part del comitè executiu de diverses associacions científiques internacionals, entre les quals hi ha l’Association for Computational Linguistics 

(ACL) i el seu capítol europeu EACL. Premi Nacional d’Informàtica José García Santesmases (2014) a la Trajectòria Professional.

Giuseppe Zaccaria (Padua, 1947), 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. De l’any 2009 al 2015  va ser rector 

de la Universitat de Pàdua. El 2013 va rebre el Doctorat Honoris Causa per la Universitat Vasile Goldis de Romania.


