ACTA DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA
PROGRAMA DE DOCTORAT DE FÍSICA
Dia: 6 d’octubre de 2021
Hora: 12:00
Lloc: reunió telemàtica
Assistents: Joan Bech, Artur Carnicer, Giancarlo Franzese, Alberto Manrique,
Assumpta Parreño, Joan Soto
S’excusa: Blas Garrido
Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe del coordinador de la Comissió.
3. Afers de tràmit.
4. Torn obert de paraules.
1. S'aprova l’acta de la reunió del 2 de setembre.
2. lnforme de la coordinadora:
•

•

Es va comentar a la reunió de la CDC, la inclusió de nous mèrits (fins a 1 punt) en
l’avaluació dels candidats a beques FI, en particular que el director sigui un PDI
“junior” amb un contracte de menys de 5 anys de durada. En aquests casos, les
Comissions Acadèmiques hauran de vigilar que el vincle contractual cobreixi la
durada de la Tesi, en cas contrari caldria afegir un co-director amb vincle estable.
Per a defenses de Tesi no presencials, es podrà utilitzar Teams i Zoom, aquest
últim no vinculat al Campus Virtual.

3. La Comissió Acadèmica:
•
•
•
•
•

Aprova els canvis en els Plans de Recerca de Bianca Mezzina (canvi de títol), i
Adrián Pérez Salinas (canvi de títol).
Autoritza els dipòsits de Tesi dels estudiants Bianca Mezzina i Adrián Pérez Salinas
i proposa els corresponents tribunals.
Atorga la Menció Internacional als Drs. Raúl Bola i Javier Gómez Subils.
Aprova la concessió de pròrroga extraordinària a Albert Sanglas.
Està pendent d’aprovació la co-tutela de la Tesi doctoral de l’estudiant Carlos
Heredia Pimienta.

4. Arran de les crítiques constructives d’un alumne sobre els tràmits del dipòsit i defensa
de la Tesi, la coordinadora suggereix elaborar una plantilla amb les instruccions
necessàries per fer els tràmits tot seguint les indicacions de l’EDUB. També suggereix

utilitzar part del pressupost de la CA per organitzar sessions formatives per als estudiants.
Es proposa que la següent reunió de la Comissió es celebri el dimecres 3 de novembre de
2021 a les 12:00.
A les 13:15 hores, sense més assumptes que tractar, la coordinadora aixeca la sessió.

