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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 6/2019, sessió ordinària
Dia: 21 de juny de 2019
Hora: 10.30 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física

Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Juan Marcos Fernández Pradas, Dr. Joan Bertomeu Balagueró, Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr.
Salvador Bosch Puig, Dr. Joan Soto Riera, Dr. Atilà Herms Berenguer, Sr. Ismael Benito Altamirano, Sr.
Andreu Fernández, Sra. Núria Massons i Solano Sra. Sílvia Fernández Caso, Sr. Blas Prieto Vargas,
Dr. Martí Pi Pericay, Secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Dr. Blas Garrido Fernández, Dr. Alberto Manrique
Oliva,

Ordre del dia
1. Reunió amb els representants del col·lectiu Doctorands en Lluita UB.
2. Informe del president
3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
4. Assumptes de tràmit
5. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Reunió amb els representants del col·lectiu Doctorands en Lluita UB.
Una representació dels estudiants de doctorat de la facultat va informar a la comissió de la darrera reunió
amb la direcció (i gerència) de la universitat per discutir quina seria la posició de la UB enfront la aplicació
del l’EPIF, vigent des del mes de març. Entre les opcions possibles, hi havia la possibilitat d’estendre el
contracte dels becaris un quart any. Donat que el govern promulgà l’EPIF sense una dotació
pressupostària addicional, això afectaria el nombre de beques APIF que la UB podria oferir en els propers
cursos.
El degà (assistent també a la reunió) es mostra partidari de que el programa de beques APIF de la UB no
hagués de disminuir el nombre de beques ofertes, i que la universitat cerqués/trobés el mitjans
necessaris per complir la llei vigent i no perjudicar un programa necessari i exitós com és el de les beques
APIF.
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2. Informe del president
Hi ha una Comissió de Recerca de la UB, convocada properament per tal d’aprovar els criteris de la
propera convocatòria APIF, on potser els Vice-rectors de les àrees corresponents informaran sobre com
es gestiona des de la UB l’adequació al nou EPIF.

3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta del dia 29 de maig de 2019.

4. Assumptes de tràmit
Es revisa la documentació i la proposta dels membres del tribunal realitzada per la Comissió Acadèmica
d’ Enginyeria i Ciències Aplicades per a la tesi presentada per la Sra. Raquel Pruna Morales,
S’Acorda: aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del mateix
Es revisa la documentació i la proposta dels membres del tribunal realitzada per la Comissió Acadèmica
de Física per a la tesi presentada pel Sr. José Luís Bernal Mera,
S’Acorda: aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del mateix
Es revisa la documentació i la proposta dels membres del tribunal realitzada per la Comissió Acadèmica
de Nanociències per a la tesi presentada pel Sr. Francisco Javier Arrese Carrasquer,
S’Acorda: aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del mateix
S’ha efectuat l’obertura dels sobres, amb els vots individuals dels membres dels respectius tribunals,
referents a la Menció Cum Laude de:
Dra. Joana Gonçalves Fernandes: 3 vots favorables
Dr. Roger Mor Crespo: 3 vots favorables
Dr. Junshan Li: 2 vots desfavorables, 1 vot favorable

5. Torn obert de paraules
Es proposa la propera reunió pel 25 de juliol de 2019 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30
hores en segona.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Vist i plau
El president

