
 
Ulises Cortés (México, 1960) Ulises Cortés és Professor 
Catedràtic (2006) i investigador de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) des del 1982 (titular 
des del 1988 i habilitat com a Catedràtic des del 2006) 
treballant en diverses àrees d’Intel·ligència Artificial 
(IA) del departament de Ciències de la Computació, 
inclosa l’adquisició de coneixements i la formació de 
conceptes en sistemes basats en el coneixement, així 
com en aprenentatge automàtic, en agents 
intel·ligents autònoms i en els aspectes ètics de la seva 
aplicació.  
 
Des del 1989, el professor Cortés i el seu grup han aplicat la seva recerca en 
Intel·ligència Artificial a les Ciències Ambientals i la Medicina amb el suport 
financer de CICyT,  CIRIT i de la Unió Europea. 
 
Des del 2017, el Professor Cortés és el responsable científic del grup 
d’Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del Centre de Supercomputació de 
Barcelona. 
 
Des del 2020 és assessor de l'Observatori d'Ètica per a la IA de Catalunya. 
 
Des del 1991 i fins 2012 és el coordinador del programa de doctorat en 
Intel·ligència Artificial de la UPC. Del 2012 al 2014, el professor Cortés és 
vicerector adjunt de Recerca Europea de la UPC. Des del 2007 i fins al 2012, el 
professor Cortés va ser el coordinador acadèmic del Centre de 
Supercomputació de Barcelona. És coordinador acadèmic del programa de 
màsters interuniversitari en IA des del 2011 (va ser del 2005 al 2010) i va ser 
nomenat vicedegà de Relacions Internacionals a la Facultat d’Informàtica de 
Barcelona del 1993 al 1998. 
 
El professor Cortés ha dirigit 24 Tesis doctorals, dos d’elles han estat guardonades 
amb el premi ECCAI AI Dissertation Award i més de 20 treballs de fi de màster en 
el camp de la IA i compta amb més de 60 articles en revistes indexades i més 
de 200 comunicacions en conferències  en el mateix període 
 
Des del 2012 és membre del "Sistema Nacional d'Investigadors" mexicà amb un 
nivell III. Va ser guardonat amb l'Acreditació de Recerca Avançada per 
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 2004, així com 
nomenat a la càtedra CLUSTER de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL) pel curs acadèmic 1998-1999.  
 
En 2018, va ser nomenat Mexicà de l'any per la Secretaria de Relacions Exteriors 
de Mèxic. 


