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XXIV Premi 2020 (doctorats 2018)

¶ Guanyador
Dr. Roger Oria Fernández, pel seu treball Cell sens-
ing of the extracellular environment: Roles of matrix 
rigidity, ligand density, and ligand distribution, diri-
gida pel Dr. Pere Roca-Cusachs Soulere de la Facul-
tat de Medicina i Ciències de la Salut.

¶ Accèssits
Dr. Roger Aluja Pérez, pel seu treball Comentari 
referencial al cant XI de l’«Odissea». Un estudi so-
bre l’estètica de la poesia oral a partir de la repetició 
i variació dels elements tradicionals, dirigit pel Dr. 
Jaume Pòrtulas Ambrós de la Facultat de Filologia.

Dra. Míriam Potrony Mateu, pel seu treball Char-
acterization of genetic factors associated with mel-
anoma susceptibility and prognosis, dirigida per la 
Dra. Susana Puig de la Facultat de Medicina i Cièn-
cies de la Salut.

¶ Diplomes de reconeixement
Dr. Ricard Alert Zenon, per la tesi Forces and flows 
in cells and tissues. Blebs, activegels, and collective 
cell migration, dirigida pel Dr. Jaume Casademunt 
de la Facultat de Física.

Dra. Miren Taberna Sanz, per la tesi Aetiological role 
and prognostic value of human papillomavirus in oro-
pharyngeal cancer patients, codirigida pel Dr. Ricard 
Mesía Nin i la Dra. Ma. Eulàlia Alemany Vilches de 
l’Idibell-Institut Català d’Oncologia, i presentada a 
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Es poden consultar les tesis doctorals premiades 
en edicions anteriors (1997-2019) a: 
http://www.ub.edu/cdub/premi-tesis-doctorals

25 aniversari 

http://www.ub.edu/cdub/premi-tesis-doctorals


¶ Convocatòria
El Claustre de Doctors de la Universitat de Barce-
lona convoca el XXV Premi Claustre de Doctors de 
la Universitat de Barcelona a les tesis doctorals pre-
sentades en aquesta Universitat durant l’any 2019. 
El Premi pretén distingir una tesi doctoral que re-
presenti una aportació rellevant en el camp del co-
neixement 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 2019 al 31 de desembre de  
2019 a la Universitat de Barcelona i que hagin ob - 
tingut la màxima qualificació del tribunal (excel-
lent cum laude).

¶ Sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar en línia abans 
de les 13 h del divendres 7 de maig de 2021. Els 
candidats hauran de presentar la documentació 
següent:

 a)  Full d’inscripció al XXV Premi Claustre de  
Doc tors, www.ub.edu/cdub/formularis/premi-
claustre-doctors-tesis-doctorals.

 b)  Si el treball està disponible en un repositori elec-
trònic, se n’haurà d’incloure l’enllaç en el full 
d’inscripció. En cas contrari, caldrà adjuntar el 
fitxer en format pdf.

 c)  Breu currículum de l’aspirant en què es remar-
quin les aportacions derivades de la tesi.

 d)  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 de la convoca-
tòria. 

¶ Resolució del Jurat
La resolució del jurat es farà pública abans del 17 
de desembre de 2021 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 la quantitat de 1.500 euros.
L’import del Premi esta subjecte a la normativa fiscal 
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, 29 gener de 2021

¶ 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 
fins 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 final 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, 
fins 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.
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