XXV Premi 2021 (doctorats 2019)
¶ Guanyadora
Dra. Carme Uribe Codesal pel seu treball Cortical
atrophy patterns associated with cognitive impair
ment in Parkinson’s disease, codirigit per la Dra. Carme Junqué Plaja i la Dra. Bàrbara Segura Fàbregas
del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
¶ Accèssits
Dr. José Luis Bernal Mera pel seu treball Cosmology
on the edge of lambda-Cold Dark Matter, dirigit per
la Dra. Licia Verde de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Facultat de Física.
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Dr. Antonio Federico Martínez Monseny, pel seu
treball Caracterización de pacientes con PMM2CDG: espectro fenotípico y correlación molecular, dirigit per la Dra. Mercedes Serrano Gimaré de l’Ins
titut de Recerca de l’Hospital de Sant Joan de Déu
(IRSJD) i presentada a la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut.

¶ Diplomes de reconeixement
Dr. Nelson Henrique da Silva Ferreira, per la tesi:
The silent voices of the past and abstract thought based
on the agricultural landscape: a dialogic reading of
Sumerian and Latin literature, codirigida pel Dr. Fran
cisco de São José Oliveira, de la Universidade de
Coimbra, i la Dra. Adelina Millet Albà, del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de
la Facultat de Filologia i Comunicació.
Dra. Marion Salzer, per la tesi Hallmark of dermal
fibroblast aging, dirigida pel Dr. Salvador AznarBenitah, de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), i
presentada a la Facultat de Biologia.
Es poden consultar les tesis doctorals premiades
en edicions anteriors (1997-2020) a:
http://www.ub.edu/cdub/premis.htm
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¶ Convocatòria
El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona convoca el XXVI Premi 2022 Claustre de
Doctors de la Universitat de Barcelona per a les
tesis doctorals presentades en aquesta Universitat
durant l’any 2020. El Premi pretén distingir una
tesi doctoral que representi una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al
progrés de la ciència.
Bases
¶ Requisits dels candidats
Podran ser candidats a aquest Premi els autors de
tesis doctorals llegides i defensades públicament
des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre
de 2020 a la Universitat de Barcelona i que hagin obtingut la màxima qualificació del tribunal
(excel·lent cum laude).
¶ Sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar, on-line, fins al
divendres 27 de maig de 2022. Els candidats hauran de presentar la documentació següent:
a) El full d’inscripció al XXVI Premi 2022 Claustre de Doctors, que es pot descarregar en aquest
enllaç.
b) Si el treball està disponible en un repositori electrònic, se n’haurà d’incloure l’enllaç en el full
d’inscripció. En cas contrari, caldrà adjuntar
l’arxiu de la tesi en format pdf.
c) Un breu currículum de l’aspirant, en què es remarquin les aportacions derivades de la tesi.
d) Un resum del treball en català, castellà i anglès,
amb finalitats divulgatives (màxim 300 paraules).
El fet de sol·licitar la participació en aquest Premi
implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

¶ Composició del jurat
El jurat encarregat d’atorgar el Premi estarà format
pels membres següents:
–E
 l rector de la Universitat de Barcelona, que actuarà com a president.
–E
 l vicepresident del Claustre de Doctors de la
Universitat de Barcelona.
–L
 a secretària del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, que actuarà com a secretària del jurat.
–Q
 uatre socis del Claustre de Doctors, que es poden ampliar fins a vuit per acord de la Comissió
Delegada, en funció del nombre de candidats que
es presentin.
Segons el nombre de candidats presentats, el jurat
en podrà establir, en una sessió prèvia, una selecció
preliminar.

¶ Sistema de votació
Les deliberacions del jurat seran secretes.
El jurat farà una selecció prèvia de les tesis que
competiran en la fase final mitjançant el sistema de
votacions successives.

¶ Resolució del jurat
La resolució del jurat es farà pública el 22 de desembre de 2022 i es comunicarà per escrit al guanyador
i a tots els aspirants que hagin participat en aquesta
convocatòria.
¶ Dotació
El premi té una dotació de 4.000 euros.
El jurat podrà proposar l’atorgament de dos accèssits
a les tesis finalistes, fins a la quantitat de 1.500 euros.
L’import del Premi està subjecte a la normativa fiscal
vigent.
La Universitat de Barcelona tindrà prioritat, si ho
estima oportú, a l’hora de publicar totalment o parcialment la tesi doctoral premiada, com també tindrà la facultat de proposar a l’autor la manera idònia
de materialitzar-ne la publicació.
La reserva d’aquests drets no comportarà noves contraprestacions econòmiques per part de la Universitat.
Barcelona, 26 gener de 2022

En cada una de les votacions, cada membre del jurat votarà un candidat menys dels que encara restin, i el menys votat a cada ronda quedarà exclòs,
fins a arribar al guanyador. Els possibles empats entre candidats menys votats es decidiran pel mateix
procediment de votació o votacions successives.
El jurat tindrà en compte que el text respecti la
normativa de la llengua de redacció. El jurat podrà
considerar especialment la valoració dels treballs
interdisciplinaris i que relacionin diferents camps
de les ciències i de les humanitats.
Els membres del jurat podran efectuar les consultes
que considerin oportunes.
Acte del lliurament del XXIII Premi de 2018, el 9 d’abril de 2019.

