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DISTINCIÓ DEL CLAUSTRE DE DOCTORS I DEL CONSELL SOCIAL
DE LA UB A LES MILLORS
ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I HUMANÍSTICA

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona (CDUB) té, entre els seus
objectius fundacionals, “difondre l’experiència i els projectes científics, acadèmics i
professionals dels seus membres, com també les tesis doctorals que puguin tenir un alt
valor científic, i promoure la comunicació i l’intercanvi científic i cultural entre els seus
membres” (art. 3,b), com també “promoure la projecció social dels doctors” (art. 3,e).
Des de l’any 1998, el CDUB atorga un premi a tesis doctorals presentades a la UB per
distingir les que representin aportacions rellevants en el camp del coneixement humà i
del progrés de la ciència.
El Consell Social de la UB (CSUB) és l'òrgan de participació de la societat en la
Universitat, i entre les seves funcions, es proposa fomentar les relacions entre la
Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.
Des de l’any 2005, el CSUB atorga uns premis als millors treballs científics derivats
d’una tesi doctoral llegida a la UB, i des de l’any 2008, conjuntament amb la Fundació
Bosch i Gimpera, també s’atorguen els premis al millor projecte de transferència de
coneixement o tecnologia i a la millor empresa innovadora. Els objectius perseguits
són, d’una banda, potenciar i reconèixer la qualitat dels programes de doctorat i la
recerca d’elevada qualitat de la universitat, i, de l’altra, fomentar el retorn a la societat
del nou coneixement mitjançant la transferència i la creació d'empreses innovadores.
De forma complementària a les iniciatives indicades, i de manera conseqüent amb els
objectius i funcions d’ambdues institucions, el CDUB i el CSUB consideren oportú
iniciar la convocatòria d’una distinció que reconegui i estimuli l’activitat de divulgació i
comunicació dels doctors de la Universitat de Barcelona.
Aquesta distinció tindrà per objectiu destacar la projecció dels doctors de la UB per les
seves trajectòries en activitats de divulgació o opinió que representin aportacions
rellevants en els diversos àmbits de les ciències i de les humanitats, i que hagin
contribuït a la projecció, difusió o valoració del coneixement i els valors científics,
tècnics i socials que la Universitat de Barcelona vol promoure.

Convocatòria
El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona i el Consell Social de la Universitat
de Barcelona convoquen la Primera DISTINCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA A
LES MILLORS ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I HUMANÍSTICA, convocatòria de
caràcter anual que es regirà per les BASES següents

Requisits dels candidats
Podran ser candidats a aquesta Distinció els doctors de la Universitat de Barcelona que
hagin contribuït de forma rellevant a la divulgació de les ciències, la tècnica, la
formació, la cultura i les idees a través dels mitjans de comunicació o institucions
culturals obertes a la societat.

Proposta de candidatures
Els candidats podran ser presentats per qualsevol membre de la comunitat
universitària de la UB o soci del CDUB.
Les propostes hauran de realitzar‐se en el full d’inscripció, que es pot descarregar des
de l’adreça www.ub.edu/cdcs, amb la informació següent:
a)
b)
c)
d)

Dades del candidat, formació acadèmica i àrea disciplinar
Dades del proposant
Un text explicatiu dels mèrits del candidat
Qualsevol altra documentació que avali i complementi el sentit de la proposta del
candidat

El termini de presentació de candidatures finalitza el 31 d’octubre de 2013, i es podrà
realitzar electrònicament a l’adreça de correu cdcs@ub.edu, o lliurant la documentació
al registre general de la Universitat.

Composició del jurat
El jurat encarregat d’atorgar la Distinció estarà format per:
-

El rector de la Universitat de Barcelona i el president del Consell Social de la UB,
que el presidiran
El vicerector de l’Equip de Govern amb competències en política científica de la UB
El vicepresident del CDUB i dos membres del Claustre de Doctors, a proposta de la
Junta Directiva.
Tres vocals a proposta del Consell Social de la UB.

Les deliberacions del jurat seran secretes.

Resolució del Jurat
La resolució del jurat es farà pública a la pàgina web de la UB i es comunicarà per escrit
al guanyador el mes de desembre de 2013. La resolució que s’emeti serà inapel∙lable.

Lliurament de la Distinció
El guanyador rebrà la Distinció durant un acte públic de la UB que es durà a terme el
primer semestre de 2014.

