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XXI Premi 2017 (doctorats 2015)

¶ Guanyadora
Dra. Thaís Armangué Salvador, Autoimmunitat 
si nàp tica com a causa d’encefalitis associada a tera-
toma, epilèpsia i recidives post-encefalitis herpètica a 
la infància, dirigida pel Dr. Josep Dalmau, del De-
partament de Medicina de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut

¶ Accèsits
Dr. Joan Camuñas Soler, Forces-spectroscopy of 
small ligans binding to nucleic acids, dirigida pel Dr. 
Fèlix Ritort i Farran, del Departament de Física Fo-
namental de la Facultat de Física.

Dr. Juan José García-Granero Fos, From gathering 
to farming in semi-arid northerm Gujarat (India): 
a multy-proxy approach, coodirigida pel Dr. Marco 
Madella, la Dra. Carla Lancelotti i el Dr. Josep M. 
Gurt Esparreguera, del Departament de Prehistòria, 
Història i Arqueologia de la Facultat de Geografia  
i Història.

¶ Diplomes de reconeixement
Dr. Sebastià Riutort Isern, Reapropiación popular 
de la energía en los albores de una transición incierta. 
Una contribución a partir del análisis del caso de Som 
Energia, coodirigida per la Dra. Teresa Montagut 
Antolí i el Dr. Joaquim Sempere Carreras, del De-
partament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret 
i Metodologia de les Ciències Socials de la Facultat 
d’Economia i Empresa.

Dr. Gerad Rosich, Autonomy in and between poli-
ties: A political philosophy of modernity, coodirigida 
pel Dr. Peter Wagner i la Dra. Fina Birulés, del De-
partament de Filosofia de la Facultat de Filosofia

Es poden consultar les tesis doctorals premiades 
en edicions anteriors (1997-2016): 
www.ub.edu/cdub/premis.htm



¶ Convocatòria
El Claustre de Doctors de la Universitat de Barce-
lona convoca el XXII Premi Claustre de Doctors de 
la Universitat de Barcelona a les tesis doctorals pre-
sentades en aquesta Universitat durant l’any 2016. 
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 2016 al 31 de desembre de  
2016 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, personalment 
o per correu, a les diverses seus del Registre Gene-
ral de la Universitat de Barcelona, abans de les 13 h  
del divendres 4 de maig de 2018. Els candidats 
hauran de presentar la documentació següent:

a)  el full d’inscripció al XXII 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.

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

¶ Resolució del Jurat
La resolució del jurat es farà pública abans del 15 
de desembre de 2018 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’oficina del Claustre de Doctors abans del 31 de ge-
ner de 2019, a excepció de les cinc tesis finalistes, 
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 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, març de 2018

¶ 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.


