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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 11/2017, sessió ordinària
Dia: 20 de desembre de 2017
Hora: 12.00 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física

Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Salvador Bosch Puig, Sra. Núria Massons i Solano, Sr. Blas Prieto Vargas,
Secretari, Dr. Alberto Manrique Oliva,
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Blas Garrido Fernández, Dr. Albert Cirera
Hernández, Dr. Domènec Espriu Climent, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Dr. Angel Diéguez Barrientos, Sr.
Ismael Benito Altamirano, Sra. Alba Cervera Lierta, Sra. Sílvia Fernández Caso
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta del dia 30 de novembre de 2017

2. Informe del president
Des de l’Escola de Doctorat s’ha demanat als coordinadors dels programes de doctorat la seva
col·laboració en l’elaboració dels informes de seguiment dels programes de doctorat, que l’AGAUR ha
requerit amb un termini molt breu. S’ha fet amb l’EDUB segles reunions per tal que es puguin elaborar i
retornar els mencionats informes a l’EDUB abans del 15 de gener de 2018.
L’EDUB ha fet arribar a la facultat de física el document de delegació al degà del centre la tramitació de
l’accés dels estudiants de doctorat. El dia 15 el VD de doctorat i personal de la SED es reuniren amb el
VR i director de l’EDUB per tal d’aclarir quin tipus de criteris s’ha de seguir en aquest procés. A més, es
tractà la disfunció causada per l’alt nombre d’alumnes que no es matriculen a la facultat, però que
pertanyien a un programa de doctorat que té per coordinador un membre de la facultat de física, i per tant
tota la tramitació administrativa recau dels seus expedient recauen en la SED de Física, tot i que no
consten com a alumnes de la nostra facultat a cap efecte; ni tan sols es té compte la càrrega
administrativa que suposen per a la SED alhora de valorar temes com els recursos humans de PAS
necessaris a la Facultat de Física.
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3. Torn obert de paraules
Es proposa la propera reunió pel 29 de gener 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

