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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 01/2018, sessió ordinària
Dia: 29 de gener de 2018
Hora: 12.00 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física

Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Salvador Bosch Puig, Sra.
Núria Massons i Solano, Sra. Sílvia Fernández Caso, Sr. Blas Prieto Vargas,
Secretari, Dr. Alberto Manrique Oliva,
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Albert Cirera Hernández, Dr. Blas Garrido Fernández, Dr. Domènec Espriu Climent, Dr. Gabriel
Gomila Lluch, Dr. Angel Diéguez Barrientos, Sr. Ismael Benito Altamirano,

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 de l'acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta dels dia 20 de desembre de 2017
2. Informe del president
Les directrius que des de l’EDUB ens han fet arribar a la facultat, en tant que l’accés ha esta delegat
recentment al Degà de la nostra facultat, són directrius generals i no concretes ni específiques. En
general, la directriu es basa en la línia d’assegurar-se que en base a l’expedient del candidats a
doctorands, s’han realitzat estudis equivalents en contingut i dedicació similar al que s’exigeix als
alumnes que han cursat els estudis al sistema universitari espanyol.
3. 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 pel Sr. Sergio Oller Moreno,
S’Acorda: aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del mateix
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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 pel Sr. Sergio Giraldo Muñoz,
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:
Dr. Ricard Alert Zenon: 3 vots favorables
3. Torn obert de paraules
La Sra. Massons comunica que s’enviarà als coordinadors de programa un llistat amb els candidats a
obtenir el premi extraordinari de doctorat. Comunica també que s’ha d’aprovar la composició del tribunal
que ha de proposar aquests premis i els criteris d’agrupació d’aquest any.
Es proposa la propera reunió pel 28 de febrer de 2018 a les 11.30 h en primera convocatòria i a les
12.00 hores en segona.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Vist i plau
El president

