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XX Premi 2016 (doctorats 2014)

¶ Guanyadora 
Dra. Marta Kulis, Deciphering the DNA methylome of 
normal and neoplastic B cells, codirigida pel Dr. José 
Ignacio Martin Subero i pel Dr. Elias Campo Güerri, 
del Departament de Medicina de la Facultat de Medi-
cina i Ciències de la Salut.

¶ Accèssits
Dr. Xavier Camprubí Pla, L’impressor Rafael Figueró 
(1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps, 
dirigida pel Dr. Agustí Alcoberro, del Departament 
d’Història i Arqueologia de la Facultat de Geograa 
i Història.
Dr. Jesús Lozano Fernández, Mecanisme d’acció de 
l’hormona juvenil en la metamorfosi dels insectes, di-
rigida pel Dr. Xavier Bellés, del Departament de Bio-
logia Animal de la Facultat de Biologia.

¶ Diplomes de reconeixement
Dra. Maria Almuedo Castillo, Inducción de la rege-
neración y adquisición del diseño corporal en pla-
narias: señalización de las vías JNI y WNT no canó-
nica, codirigida per la Dra. Teresa Adell Creixell i el 
Dr. Emili Saló Boix, del Departament de Genètica 
de la Facultat de Biologia.
Dr. Carles Barceló Pascual, Role of kras ser 181 phos-
phorylation on oncogenesis, dirigida per la Dra. Neus 
Agell Jané, del Departament de Biologia cel·lular, Im-
munologia i Neurociències de la Facultat de Medi-
cina.

Es poden consultar les tesis doctorals premiades 
en edicions anteriors (1997-2015): 
www.ub.edu/cdub/premis.htm



¶ Convocatòria
El Claustre de Doctors de la Universitat de Barce-
lona convoca el XXI Premi Claustre de Doctors de 
la Universitat de Barcelona a les tesis doctorals pre-
sentades en aquesta Universitat durant l’any 2015. 
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 del 2015 ns al 31 de desembre 
del 2015 a la Universitat de Barcelona i que hagin 
obtingut la màxima qualicació 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 
hores del divendres 26 de maig del 2017. Els candi-
dats hauran de presentar la documentació següent:

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

 b)  un exemplar enquadernat de la tesi
 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.

* Es pot descarregar de l’adreça web: www.ub.edu/cdub

¶ Resolució del jurat
La resolució del jurat es farà pública abans del 15 de 
desembre del 2017, 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 2018, a excepció de les cinc tesis nalistes, que 
quedaran depositades al fons documental del Claus-
tre 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 està 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, març del 2017

¶ 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

–  el secretari del Claustre de Doctors de la Univer-
sitat de Barcelona, que actuarà com a secretari

–  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 
entre els candidats menys votats es decidiran pel 
mateix procediment de votació o votacions succes-
sives.
El jurat podrà considerar especialment la valoració 
dels treballs interdisciplinaris i que relacionin dife-
rents camps de les ciències i de les humanitats. 
Els membres del jurat podran efectuar les consultes 
que considerin oportunes.


