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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 3/2021, sessió ordinària
Dia: 12 de març de 2021
Hora: 12.30 hores
Lloc: reunió telemàtica
Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Juan Marcos Fernández Pradas, Dr. Salvador Bosch Puig, Dr. Joan Soto Riera, Dr. Martí Pi Pericay,
Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Joan Bertomeu Balagueró, Sr. Esteban Aranda
Fernández, Sra. Sílvia Fernández Caso, Sr. Blas Prieto Vargas,
Dr. Alberto Manrique Oliva, Secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Gabriel Gomila Lluch, Dr. Blas Garrido Fernández, Sr. Ismael Benito Altamirano, Sr. Andreu
Fernández,
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Assumptes de tràmit
4. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació acta sessió anterior
S’aprova l’acta del dia 26 de febrer de 2021

2. Informe del president
L’escola de doctorat ens va donar permís per procedir, unes hores després de la darrera reunió de la
comissió de doctorat, amb l’expedició del títol de doctor de Nicolas Wijsen, doctorand amb règim de cotutela amb la Universitat de Lovaïna, un cop vist que teníem documentació també pròpia de la UB per
aquesta defensa, tal i com es fa en la resta de defenses de tesis doctorals.
El proppassat 9 de març s’esdevingué una reunió comitè executiu EDUB on es feu una presentació del
nou equip nomenat arran de la presa de possessió del nou equip rectoral. El nou director de l’EDUB va
posar èmfasi en la seva especial dedicació a temes de qualitat.
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3. Assumptes de tràmit
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 Ignacio Añez,
S’Acorda: autoritzar la defensa, 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. Raúl Bola Sampol,
S’Acorda: autoritzar la defensa, aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del
mateix.
4. Torn obert de paraules
El Sr. Prieto comunica que a partir del dia 15 estarà obert el termini per accedir als programes de
Nanociències i Física. El termini estarà obert fins el dia 29 de setembre (30 de juny per a doctorands amb
estudis previs estrangers)
Es comenta el cas de doctorands que fan tota la recerca en institucions estrangeres i volen demanar la
menció de doctorat internacional,
S’Acorda: fer la consulta a la Escola de Doctorat de la UB
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta
Vist i plau
El president

