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XXII Premi 2018 (doctorats 2016)

¶ Guanyador
Dr. David Oriola Santandreu, Self-organization and 
cooperativity of cytoskeletal molecular motors, diri-
gida pel Dr. Jaume Casademunt Viader, del Depar-
tament d’Estructura i Constituents de la Matèria de 
la Facultat de Física.

¶ Accèsits
Dra. Lucía Vaquero Zamora, Brain structural predis-
position for music and language processing, dirigida 
pel Dr. Antoni Rodríguez Fornells, del Departament 
de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia.

Dr. Miquel Cabal Guarro, Actituds, transmissió i 
usos lingüístics dels tàtars de Crimea, dirigida per la 
Dra. M. Carme Junyent Figueras, del Departament 
de Filologia Catalana i Lingüística General de la Fa-
cultat de Filologia.

¶ Diplomes de reconeixement
Dra. Marta Subirà Coromina, Caracterització de les 
alteracions cerebrals associades a l’heterogeneïtat clíni-
ca del trastorn obsessiucompulsiu mitjançant ressonàn-
cia magnètica estructural i funcional, coodi ri gida pel 
Dr. Carles Soriano-Mas del Departament de Ciències 
Clíniques de la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut (Campus de Bellvitge) i pel Dr. Narcís Car-
doner Álvarez, del Servei de Salut Mental, Hospital 
Universitari Parc Taulí de Sabadell, Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

Dra. Paula Garcia Esparcia, Identi�cation of a risk 
trans criptome and proteome in Parkinson’s disease, De-
men tia with Lewy bodies and rapidly progressive 
Dementia with Lewy bodies, dirigida pel Dr. Isidre 
Ferrer Abizanda, del Departament de Patologia i 
Terapèutica Experimental de la Facultat de Medi-
cina i Ciències de la Salut (Campus de Bellvitge).

Es poden consultar les tesis doctorals premiades 
en edicions anteriors (1997-2017) a: 
www.ub.edu/cdub/premis-tesi-doctoral

http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html
http://www.ub.edu/cdub/premis-tesi-doctoral


¶ Convocatòria
El Claustre de Doctors de la Universitat de Barce-
lona convoca el XXIII Premi Claustre de Doctors 
de la Universitat de Barcelona a les tesis doctorals 
presentades en aquesta Universitat durant l’any 
2017. El Premi pretén distingir una tesi doctoral 
que representi una aportació rellevant en el camp 
del coneixement humà i per al progrés de la cièn-
cia.

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 2017 al 31 de desembre de  
2017 a la Universitat de Barcelona i que hagin ob - 
tingut la màxima quali�cació del tribunal (excel-
lent cum laude).

¶ Sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar, personalment 
o per correu, a les diverses seus del Registre Gene-
ral de la Universitat de Barcelona, abans de les 13 h 
del divendres 10 de maig de 2019. Els candidats
hauran de presentar la documentació següent:

a) el full d’inscripció al XXIII Premi Claustre
de Doctors

b) un exemplar de la tesi enquadernat
c) un breu currículum de l’aspirant

El fet de sol·licitar la participació en aquest Premi 
implica l’acceptació de les bases d’aquesta convo-
catòria. Els guanyadors autoritzen a fer públiques 
les seves dades personals, els noms i cognoms dels 
directors de tesi i els títols dels treballs.

¶ Resolució del Jurat
La resolució del jurat es farà pública abans del 16 
de desembre de 2019 i es comunicarà per escrit al 
guanyador i a tots els aspirants que hagin participat 
en aquesta convocatòria.
Els exemplars de les tesis s’hauran de recollir a l’o�-
cina del Claustre de Doctors abans del 31 de gener  
de 2020, a excepció de les cinc tesis �nalistes, que 
quedaran depositades als fons documental del 
Claustre de Doctors.

¶ Dotació
El premi té una dotació de 4.000 euros.
El jurat podrà proposar l’atorgament de dos accèssits 
a les tesis �nalistes, �ns la quantitat de 1.500 euros.
L’import del Premi esta subjecte a la normativa �scal 
vigent.
La Universitat de Barcelona tindrà prioritat, si ho 
estima oportú, a l’hora de publicar totalment o par-
cialment la tesi doctoral premiada, com també tin-
drà la facultat de proposar a l’autor la manera idònia 
de materialitzar-ne la publicació.
La reserva d’aquests drets no comportarà noves con-
traprestacions econòmiques per part de la Univer-
sitat.

Barcelona, febrer de 2019

¶ Composició del jurat
El jurat encarregat d’atorgar el Premi estarà format 
pels membres següents:

–  El rector de la Universitat de Barcelona, que ac-
tuarà com a president.

–  El vicepresident del Claustre de Doctors de la
Universitat de Barcelona.

–  La secretària del Claustre de Doctors de la Uni-
versitat de Barcelona, que actuarà com a secretà-
ria del jurat.

–  Quatre socis del Claustre de Doctors, ampliable
�ns a vuit per acord de la Comissió Delegada,
atenent al nombre de candidats que es presentin.

Atès el nombre de candidats presentats, el jurat po-
drà establir, en una sessió prèvia, una selecció pre-
liminar de candidats.

¶ Sistema de votació
Les deliberacions del jurat seran secretes.
El Jurat farà una selecció prèvia de les tesis que 
competiran en la fase �nal mitjançant el sistema de 
votacions successives. 
En cadascuna de les votacions, cada membre del 
jurat votarà un candidat menys dels que encara res-
tin, i el menys votat a cada ronda quedarà exclòs, 
�ns a arribar al guanyador. Els possibles empats en-
tre 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 
valorar especialment els treballs interdisciplinaris, 
que relacionin diferents camps de les ciències i de 
les humanitats. 
Els membres del jurat podran efectuar les consultes 
que considerin oportunes.

http://www.ub.edu/cdub_temp/formularis/premi-claustre-doctors-tesis-doctorals



