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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 7/2016, sessió ordinària
Dia: 30 de juny de 2016
Hora: 10.00 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física
Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Salvador Bosch Puig, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Blas Garrido Fernández, Sr. Blas Prieto Vargas
Secretari, Dr. Alberto Manrique Oliva
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Albert Cirera Hernández, Dr. Domènec Espriu Climent,
Dr. Angel Diéguez Barrientos, Dr. José Luís Morenza Gil, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Sr. David Frigola
Tuber, Sra. Núria Massons i Solano, Sra. Sílvia Fernández Caso,
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 de la sessió del dia 27 de maig de 2016.
2. Informe del President
A la comissió de recerca del passat dia 28 de Juny, es va posar sobre la taula una proposta de criteris de
priorització de les beques FI i APIF basat en una normalització de la nota de l’expedient acadèmics (grau
i màster) dels sol·licitants, enlloc de comparació directa d’expedients entre sol·licitants del mateix centre
o agrupació de centres afins. Properament es farà una reunió de la comissió de recerca de la UB
monogràfica sobre aquest tema per tal que s’arribi a un consens, un cop tothom pugui estudiar la
proposta fet pel VR de política científica en base a les dades que proporcionà .
3. Assumptes de tràmit
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. Ignasi Pérez Ràfols,
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. Xavier Paredes Fortuny,
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. Oriol Monereo Cuscó,
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. Camilo Florián Barón,
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. Daniel Pablos Alfonso: 3 vots favorables
Dr. Genís Torrents Verdaguer: 3 vots favorables
Dr. Kaj Kolja Kleineberg: 3 vots favorables
Dr. Álvaro Caballero Lorenzo: 3 vots favorables
Dr. Iván Latella: 3 vots favorables
Dr. Pol Colomer Simón: 3 vots favorables
3. Torn obert de paraules
El Sr. Blas Prieto informa que hi ha doctorands que necessitaran demanar la pròrroga ordinària per poder
matricular-se al curs 16/17. Proposa que cada comissió acadèmica faci una resolució general tal com es
va realitzar al curs 15/16,
S’Acorda: aprovar la proposta
Es proposa una reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Física pel dia 28 de juliol de 2016 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

