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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 04/2017, sessió ordinària
Dia: 27 d’abril de 2017
Hora: 11.00 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física

Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Salvador Bosch Puig, Dr.
Angel Diéguez Barrientos, Dr. Albert Cirera Hernández, 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. Domènec Espriu Climent, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Dr. Blas Garrido Fernández,

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Assumptes de tràmit
3. 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 23 de febrer de 2017

2. Assumptes de tràmit
Es proposa que a la portada i primera pàgina de la tesi doctoral s’indiquin les següents dades:
-

Portada
o
o
o
o
o
o
o

Pot ser en català, castellà o anglès
títol tesi en l’idioma en què aquesta s’ha redactat
la frase “tesi doctoral”
nom de l’autor
logotip UB
director de la tesi (opcional)
es deixa llibertat quant a la part estètica de la portada
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Primera pàgina:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Obligatori en català o castellà, excepte el títol de la tesi que pot ser en l’idioma en què ha
estat redactada la tesi doctoral
Títol de la tesi
Programa de doctorat
Autor
Director/a
Tutor/a
Logotip UB
Optatiu: “Memòria presentada per optar al grau de doctor per la Universitat de Barcelona”
Optatiu: “Lloc a on s’ha dut a terme la tesi”

S’Acorda: aprovar la proposta
Es proposen els següents requisits per poder ser membre d’un tribunal que hagi de jutjar una tesi
doctoral:
- Es podrà admetre:
o Membres de les comissions de seguiment
- No s’admetran:
o El tutor/a de la tesi
S’Acorda: aprovar la proposta
Pel que fa als experts que hagin informat la tesi per a la concessió de la menció internacional al títol de
doctor, cada Comissió Acadèmica decidirà si admet o no que siguin membres del tribunal.
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. Giarcarlo Arau Garofalo
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. Ramon Padulles Rullo
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. Daniel Santos Oliván
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. Enric Stern: 3 vots favorables
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3. Torn obert de paraules
La Sra. Massons informa dels següents punts:
- Les comunicacions dels acords de les comissions acadèmiques als doctorands han de portar el
peu de recurs adient.
- Hi ha una becària, la Gemma Ballarà, que està actualitzant la web del programa de doctorat en
física i després continuarà amb la resta de programes.
- Els terminis indicats a la normativa de concessió de la Menció Internacional al títol de doctor, pel
que fa l’estada de 3 mesos en un centre no espanyol, s’han de comptabilitzar per mesos (de data
a data) i no la suma dels dies.
Es proposa la propera reunió pel 25 de maig de 2017 a les 10.30 h en primera convocatòria i a
les 11.00 hores en segona.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Vist i plau
El president

Annexes
-

Model portada de l’exemplar de la tesi
Model primera pàgina de l’exemplar de la tesi

