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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 09/2018, sessió ordinària
Dia: 29 d’octubre de 2018
Hora: 12.00 hores
Lloc: Sala de Juntes 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. Joan Bertomeu
Balagueró, Dr. Salvador Bosch Puig, Dr. Joan Soto Riera, Sr. Andreu Fernández, Sra. Sílvia Fernández
Caso, Sr. Blas Prieto Vargas,
Secretari Dr. Alberto Manrique Oliva,
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Blas Garrido Fernández, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Sr. Ismael Benito
Altamirano, 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 del dia 29 de setembre de 2018

2. Informe del president
Na Carolina Vargas sol·licitar realitzar canvis a l’exemplar de la tesi depositada, un cop ja havia passat
per l’acceptació de la corresponent comissió acadèmica del seu programa de doctorat. La justificació dels
canvis era el descobriment d’errors en la tesi depositada. Feta la consulta a l’EDUB, es procedir a
cancel·lar el dipòsit, i Na Carolina Vargas procedí a realitzar un nou dipòsit, anul·lant tots els tràmits i
terminis passats en l’anterior dipòsit.
S’ha demanat a l’EDUB que el personal que fa la gestió administrativa dels programes de doctorat
adscrits a la facultat tinguin accés a les memòries de verificació del programes de doctorat.
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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 pel Sr. Francisco Javier Vázquez Galván,
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 Nano-ciències per a la tesi presentada pel Sr. Fredeirc Català Castro,
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. Josep Oriol Blázquez Gómez,
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 del Ser Badía,
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
d’Enginyeria i Ciències Aplicades per a la tesi presentada pel Sr. José Luis Sirvent Blasco,
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. Joan Codina Sala: 3 vots favorables
Dr. Jemish M. Parmar: 3 vots favorables
Dr. Eloy Navarro Argemí: 3 vots favorables
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3. Torn obert de paraules

El Sr. Andreu Fernández informa que s’ha creat el Consell de Representants de l’EDUB pels diferents
programes de doctorat i el dimarts 6 de novembre es farà la votació de la Junta d’aquest Consell. El Sr.
Ismael Benito s’està encarregant de fer la proposta de candidatura per a la Junta.
Així mateix informa que un grup d'estudiants que tenen beca FPI han reclamat a l'EDUB que se'ls hi
bonifiqui la cinquena matrícula a càrrec de la beca. Les instruccions que hi ha de Beques UB és que
aquesta beca cobreix la matrícula durant un màxim de 4 cursos acadèmics, però la convocatòria de la
beca no indica expressament això. Per això ells demanen un any més.
Es proposa la propera reunió pel 30 de novembre 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

