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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 9/2021, sessió ordinària
Dia: 30 de setembre de 2021
Hora: 11.00 hores
Lloc: reunió telemàtica
Assistents
Dr. Lluis Mañosa Carrera president,
Dr. Juan Marcos Fernández Pradas, Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Julià López Vidrier, Dra. Assumpta Parreño
García, Dr. Joan Soto Riera, Dr. Giancarlo Franzese, Sr. Esteban Aranda Fernández, Sra. Sílvia
Fernández Caso, Sr. Blas Prieto Vargas,
Secretari Dr. Alberto Manrique Oliva,
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Salvador Bosch Puig, , Dr. Blas Garrido Fernández, Dr. Gabriel Gomila Lluch, 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
Queda pendent d’aprovació l’acta de la sessió anterior
2. Informe del president
El Dr. Mañosa informa sobre els temes que es van tractar a l’anterior reunió de la Comissió de
Recerca de la UB que incloïen entre altres: Habilitació per part de Gerència de les primeres
anualitats dels projectes del ministeri, projecte de trams de recerca per investigadors Ramon y
Cajal i aprovació de les bases reguladores de priorització de beques FI, desenvolupament de la
convocatòria de Requalificació del Personal, Maria Zambrano i Margarita Salas.
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. Nikolaos Tryantafyllou,
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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 Nanociències per a la tesi presentada per la Sra. Mireia Blanes Guàrdia,
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 Nanociències per a la tesi presentada per la Sra. Laura Rodríguez Domínguez,
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 Dr. Franzese indica que se s’hauria d’aclarir amb l’Escola de Doctorat si es pot establir convenis marc
amb universitats d’altres països de manera que els doctorands d’ambdues universitats que puguin ser
becaris tinguin la possibilitat de fer convenis de cotutela.
La Dra. Parreño pregunta pel començament del període per demanar l’admissió de cara a la matrícula de
Febrer. La Sra. Fernández l’indica que està prevista obrir-lo una vegada finalitzi l’actual període de
matrícula a finals d’octubre.
El Dr. Fernández Pradas pregunta per la situació de les sol·licituds d’accés. El Sr. Prieto comenta que al
mes de setembre s’ha donat prioritat als accessos de màsters perquè ja han començat les classes i en
breu es resoldran les sol·licituds d’accés a programes de doctorat.
Es proposa la propera reunió pel dia 28 d’octubre a les 10.30 h en primera convocatòria i a les 11.00 h en
segona.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta
Vist i plau
El president

