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Bellaterra, 16 de novembre de 2018

Bellaterra, 16 de novembre de 2018

16:00 – 17:30 hores

16:00 – 17:30 hores

• Recepció, registre i acreditacions al hall de l’Hotel Exe Campus, (Vila
Universitària, Campus de la UAB)

• Recepció, registre i acreditacions al hall de l’Hotel Exe Campus, (Vila
Universitària, Campus de la UAB)

18:00 hores

18:00 hores

• Benvinguda i presentació a càrrec de la Dra. Victòria Nogués, secretària
acadèmica de l’Escola de Doctorat, que condueix l’acte.

• Benvinguda i presentació a càrrec de la Dra. Victòria Nogués, secretària
acadèmica de l’Escola de Doctorat, que condueix l’acte.

• Paraules de la Dra. Margarita Arboix, Rectora de la UAB.

• Paraules de la Dra. Margarita Arboix, Rectora de la UAB.

• Paraules del Dr. Armand Sánchez, director de l’Escola de Doctorat i
vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB.

• Paraules del Dr. Armand Sánchez, director de l’Escola de Doctorat i
vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB.

• Presentació de la Xarxa Alumni UAB a càrrec de la Dra. Sara Moreno,
vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB.

• Presentació de la Xarxa Alumni UAB a càrrec de la Dra. Sara Moreno,
vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB.

• Paraules del Sr. Tirso Gràcia, membre del Consell Social de la UAB.

• Paraules del Sr. Tirso Gràcia, membre del Consell Social de la UAB.

• “L'expansió de l'Univers: Edwin Hubble, Georges Lemaître i Vesto
Slipher”, ponència a càrrec del padrí de la cerimònia, Dr. Emili Elizalde,
Professor d’Investigació del CSIC, Institut d'Estudis Espacials de
Catalunya.

• “L'expansió de l'Univers: Edwin Hubble, Georges Lemaître i Vesto
Slipher”, ponència a càrrec del padrí de la cerimònia, Dr. Emili Elizalde,
Professor d’Investigació del CSIC, Institut d'Estudis Espacials de
Catalunya.

• Lliurament dels Premis Extraordinaris de Doctorat.

• Lliurament dels Premis Extraordinaris de Doctorat.

• Actuació del Cor de la UAB.

• Actuació del Cor de la UAB.

• Paraules en representació dels doctors i les doctores que reben el premi
o el títol a càrrec del Dr. Alessandro Ravotto, Premi Extraordinari de
Doctorat del Programa Cultures en Contacte a la Mediterrània.

• Paraules en representació dels doctors i les doctores que reben el premi
o el títol a càrrec del Dr. Alessandro Ravotto, Premi Extraordinari de
Doctorat del Programa Cultures en Contacte a la Mediterrània.

• Lliurament dels títols de doctor i de doctora.

• Lliurament dels títols de doctor i de doctora.

• Gaudeamus Igitur, a càrrec del Cor de la UAB.

• Gaudeamus Igitur, a càrrec del Cor de la UAB.

20:00 hores

20:00 hores

• Refrigeri amb networking

• Refrigeri amb networking
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@UABBarcelona
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