
Llistat de resolucions de la Junta Permanent 

17/12/2021

NIU/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 doctorat01

S'aproven les modificacions

Biologia Cel.lular

Biologia i Biotecnologia vegetal

Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques

Ecologia Terrestre

Filologia Anglesa

Història Comparada, Política i Social

Immunologia Avançada

Medicina

Microbiologia

Mitjans, Comunicació i Cultura

Neurociències

Psicologia de la Salut i de l'Esport

Psiquiatria

Química
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Modificacions substancials dels programes de doctorat02

S'informa favorablement

Cirurgia i Ciències Morfològiques

Comunicació i Periodisme

Demografia

Persona i Societat al Món Contemporani

Psicologia Clínica i de la Salut

Cotutela Internacional fora de termini03

S'accepten les sol·licituds

1552008 Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació

Defensa mitjançant videoconferència04

S'autoritzen les sol·licituds

1321063 Ciència Cognitiva i Llenguatge

Canvis en l'arxivament de la tesis doctoral (TDX, DDD, Biblioteques...)05

S'autoritzen les sol·licituds

1271949 Microbiologia
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Situacions especials derivades de la pandèmia de COVID-1906

S'autoritzen les sol·licituds

1497073 Informàtica

1482869 Psicologia Clínica i de la Salut

Comitè d'Avaluació Interna per a les acreditacions07

S'aproven les propostes

Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques
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