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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 08/2018, sessió ordinària
Dia: 28 de setembre 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, Dr. Joan Soto Riera, 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, 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 del dia 25 de juliol de 2018

2. Informe del president
El VR de Recerca i el VR de Doctorat ens van convocar a una Comissió Recerca de la UB el dia 13 de
Setembre per aprovar els criteris d’avaluació de les beques predoctorals FI i APIF, així com la seva
distribució entre instituts i departaments. La diferència observada entre les dades sobre departaments
entre el VR i algun cap de departament es va poder aclarir que es degut a que es fan servir uns criteris
concrets, com que no es compten projectes de Instituts participats (e.g., IBEC), etc... Sobre les beques
APIF: les beques APIF que es renuncia dins del 6 primers mesos, es pot fer una substitució si hi ha
candidats en llista d'espera. En el cas de FI i FPU i FPI, en cas de renúncia es perd la beca i no hi ha
possibilitat de substitució
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3. Assumptes de tràmit
Es revisa la documentació i la proposta dels membres del tribunal realitzada per la Comissió Acadèmica
de Nano-ciències per a la tesi presentada per la Sra. Elba María Hernández Rodríguez,
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. Guillermo García Pérez,
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. Richard Humberto Cáceres León,
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. Ana Conde Rubio: 3 vots favorables
Dr. Jaideep Katuri: 3 vots favorables
Dr. Daniel Galindo Fernández: 3 vots desfavorables

3. Torn obert de paraules
Es proposa la propera reunió pel 29 d’octubre 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

