FITXA DE PROFESSOR / FICHA DE PROFESOR / PROFESSOR’S FILE
Montserrat Pi Llorens
Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i Dret de la Unió europea

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:




Drets humans.
Dret institucional.
Espai de llibertat, seguretat i justícia de la UE.

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:









Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1984.
Va treballar a Brussel·les com a funcionària de la Comissió europea, a la Direcció General d’Ocupació
i Afers Socials des de 1986 fins a 1989.
Va tornar a Barcelona per incorporar-se a la Facultat de Dret de la UAB, on va obtenir el grau de
Doctora l’any 1996, amb una tesi sobre la protecció dels drets fonamentals a la Unió europea que va
rebre el IX Premi Maspons i Anglasell del Patronat Català ProEuropa a la millor tesis en temes
d’integració europea i el Premi Extraordinari de Doctorat.
Des de l’any 1997 és professora titular a l’àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
de la UAB.
Imparteix docència en diversos mestratges i cursos de postgrau, entre d’altres, el Màster
Universitari en Integració europea, en el que coordina dos mòduls. Pel que fa a la recerca, ha seguit
publicant sobre els drets humans a la Unió europea i en altres àmbits, com les relacions exteriors de
la UE, el dret institucional o el comerç internacional.
Actualment és membre del Grup de Recerca consolidat reconegut per l’AGAUR sobre l’Espai de
llibertat, seguretat i justícia de la UE, i és la investigadora principal d’un projecte de recerca finançat
pel Ministerio de Economía y Competitividad sobre les Agències de la UE en l’àmbit de l’Espai de
Llibertat, Seguretat i Justícia.

Idiomes / Idiomas / Languages:





Castellà.
Català.
Anglès.
Francès.

