
Llistat de resolucions de la Junta Permanent 

19/12/2019

NIA Programa de Doctorat

(En aquest llistat només apareixen les resolucions favorables. Les resolucions denegades o amb alguna 
incidència seran comunicades a les persones interessades a l'adreça de correu electrònic indicada a la 
sol.licitud, a partir de la setmana següent a la reunió de la Junta Permanent)

Modificacions no substancials dels programes de doctorat05

S'aproven les modificacions

Cirurgia i Ciències Morfològiques

Informàtica

Psicologia Clínica i de la Salut

Física

Modificacions substancials dels programes de doctorat06

S'informa favorablement

Educació

Medicina

Persona i Societat al Món Contemporani

Psiquiatria

Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques

Comissió d'Avaluació Interna per a les acreditacions07

S'aproven les comissions

Dret
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Calendaris de l'Escola de Doctorat08

S'aprova el calendari

Calendari de reunions de la Junta Permanent i la Comissió de Doctorat

Calendari de dipòsits de l'any 2020

Reincorporacions als programes de doctorat09

S'autoritzen les sol·licituds

1441184 Medicina

Exempció del temps mínim per dipositar la tesi doctoral11

S'autoritzen les sol·licituds

1434501 Microbiologia

Canvis en l'arxivament de la tesis doctoral (TDX, DDD, Biblioteques...)12

S'autoritzen les sol·licituds

1216737 Biologia Cel.lular

1220512 Biologia Cel.lular

Página 2 de 3



Llistat de resolucions de la Junta Permanent 

19/12/2019

NIA Programa de Doctorat

(En aquest llistat només apareixen les resolucions favorables. Les resolucions denegades o amb alguna 
incidència seran comunicades a les persones interessades a l'adreça de correu electrònic indicada a la 
sol.licitud, a partir de la setmana següent a la reunió de la Junta Permanent)

Defensa mitjançant videoconferència13

Es ratifiquen les autoritzacions

1401255 Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals

Assumptes de tràmit14

S'informa favorablement

1402739 Produccio Animal
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