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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 02/2017, sessió ordinària
Dia: 23 de febrer de 2017
Hora: 12.30 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física

Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Salvador Bosch Puig, 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. Angel
Diéguez Barrientos, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Sra. Núria Massons i Solano,

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 de la sessió dels dia 27 de gener de 2017

2. Informe del president
En la reunió de la comissió de recerca de dilluns 20 de febrer del 2017, es va aprovar la resolució
provisional de les beques APIF. Resolució es féu pública el mateix dia a la tarda.
Encara no hi ha un nou director de l’escola de doctorat, nomenat pel nou equip rectoral.
S’informa de l’escrit que alguns estudiants matriculats en un programa de doctorat que s’extingeix el 30
de setembre de 2017 han adreçat a la SED, a la CDFF i a les comissions acadèmiques dels programes
de doctorat de la FF. Aquests estudiants hauran de sol·licitar el dipòsit de tesi abans del 21 d’abril, data
establerta pel centre per poder garantir la defensa de la tesi abans del 30 de setembre de 2017 (data límit
d’extinció del programa). Els alumnes, que davant la impossibilitat de depositar la tesi abans del 21
d’abril, i conseqüentment no poder tenir la tesi defensada amb data 30 de setembre de 2017, poden optar
per acollir-se a la incorporació de un nou programa de doctorat. Està previst que els alumnes anteriors es
matriculin durant el mes d’octubre de 2017. Un cop finalitzat aquest període, a partir del mes de
novembre, podran sol·licitar el pla de recerca i començar així els tràmits necessaris per tal de defensar la
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tesi doctoral. En l’escrit mencionat més amunt, els signants del mateix sol·liciten, que un cop matriculats
durant el mes d’octubre, poder accelerar al màxim els tràmits per poder defensar la tesi amb la major
brevetat possible.
Es valora la petició i s’acorda que pels alumnes matriculats en un programa de doctorat durant el mes
d’octubre de 2017 i que provinguin d’un programa en extinció, intentar escurçar els tràmits necessaris
sempre que en el moment de la matrícula lliurin tant la sol·licitud del pla de recerca com tota la
documentació corresponent al dipòsit de la tesi doctoral. La CDFF entén que amb el lliurament de tota la
documentació, el doctorand acredita la necessitat d’avançar excepcionalment el calendari de tràmits de
doctorat oficial.

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. Víctor Moreno de la Cita,
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. Enric Stern Taulats,
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. Cristina Magdalena Páez Avilés: 2 vots favorables, 1 vot desfavorable
Dr. Alex Montornés Torrecillas:3 vots favorables

Facultat de Física

Marti i Franqués, 1
08028 Barcelona

Tel. +34 934 021 116
Fax +34 934 021 118
sec.facultat.fisica@ub.edu
www.ub.edu/fisica

4. Torn obert de paraules
Es proposa que les agrupacions per decidir els premis extraordinaris es facin per programes de doctorat,
S’Acorda: aprovar la proposta
Es proposa que la composició del tribunal que ha de decidir els premis extraordinaris sigui la següent:
President/a Eugeni Graugés Pous
Vocal

Lluis Mañosa Carrera

Vocal

Albert Cirera Hernández

Vocal

Àngel Diéguez Barrientos

Secretari

Gabriel Gomila Lluc

S’Acorda: aprovar la proposta

Es proposa la propera reunió pel 31 de març de 2017 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

