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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 07/2018, sessió ordinària
Dia: 25 de juliol de 2018
Hora: 12.00 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física

Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Juan Marcos Fernández Pradas, Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Giancarlo
Franzese, Dr. Joan Bertomeu Balagueró, Dr. Salvador Bosch Puig, Sr. Andreu Fernández, Sra. Núria
Massons i Solano, Sra. Sílvia Fernández Caso,
Secretari Dr. Alberto Manrique Oliva,
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Blas Garrido Fernández, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Dr. Joan Soto Riera, Sr. Ismael Benito Altamirano,
Sr. Blas Prieto Vargas,

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 25 de juny de 2018

2. Informe del president
S’ha detectat que quan un alumne rep una beca doctoral, sigui del tipus que sigui, FPI, etc...; aquesta
informació no arriba a la secretaria de física per cap canal oficial. Només si el doctorand afectat té la
deferència de comunicar-ho a la SED, es pot incorporar aquesta informació al seu expedient acadèmic,
per tal que se’n derivin les conseqüències corresponents. Caldrà contactar amb el servei de beques, o
l’escola de doctorat, per tal que s’estableixi el protocol corresponent de manera que aquesta informació
es trameti a la SED de manera automàtica.
El director de l’Escola de Doctorat i Vice-rector de recerca visità la facultat de Física el dia 22 de Juny i es
reuní amb el diferents col·lectius involucrats en la gestió i realització dels estudis de doctorat de la facultat
de física: Equip deganal i de la SED, doctorands, coordinadors de programes de doctorat, etc...L’esperit
de la visita s’enmarcava en la voluntat del present equip gestor de l’EDUB de informar de les diferents

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

novetats que s’aniran incorporant, respecte a l’accés i admissió de doctorands, etc...., i al mateix temps
copsar les impressions i comentaris de totes les persones afectades.

3. Assumptes de tràmit
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. Ana Conde Rubio,
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. Jemish M. Parmar,
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. Eloy Navarro Argemí,
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. Gemma Martín Malpartida: 3 vots favorables
Dr. José Gabriel Macías Montero: 3 vots favorables
Dr. Francisco Martín Bandera: 2 vots favorables, 1 vot desfavorable
Dr. Fei Hui: 3 vots desfavorables
Dra . Isabel Delia Fernández Núñez: 3 vots favorables
Dra. Taisiia Berestok: 3 vots favorables
Dr. Yuan Yuan Shi: 3 vots favorables
Dr. Yu Liu: 3 vots favorables

3. Torn obert de paraules
Es proposa la propera reunió pel 28 de setembre 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

