
Llistat de resolucions de la Junta Permanent 

29/4/2022

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 doctorat03

S'aproven les modificacions

Teoria de la Literat. i Literatu Comparada

Autoinformes d'acreditació04

S'aproven els autoinformes

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Comitè d'Avaluació Interna per a les acreditacions05

S'aproven les propostes

Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals

Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals

Llengües i Cultures Romàniques
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Matrícula fora de termini07

S'autoritzen les sol·licituds

La matrícula haurà de realitzar-se com a molt tard el 17 de maig (data improrrogable). Demaneu cita 
prèvia al telèfon 626309489.

1470094 Ciència Cognitiva i Llenguatge

1647920 Ciència de Materials

1412951 Educació

1628542 Geografia

1507828 Medicina

1612284 Medicina

1488268 Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública

1468943 Persona i Societat al Món Contemporani

1509100 Psicologia de la Comunicacio i canvi

2083758 Psicologia de la Salut i de l'Esport

Informes de seguiment08

S'aproven les modificacions

1560642 Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública

Cotutela Internacional fora de termini10

S'autoritzen les sol·licituds

1560856 Creació i Gestió d'Empreses / IDEM

1584112 Creació i Gestió d'Empreses / IDEM
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Exempció del temps mínim per dipositar la tesi doctoral11

S'accepten les sol·licituds

1573103 Medicina

Defensa mitjançant videoconferència13

S'autoritzen les sol·licituds

1473388 Ciència i Tecnologia Ambientals

1436479 Ciència i Tecnologia Ambientals

1469100 Cirurgia i Ciències Morfològiques

1477823 Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació

1447403 Filosofia

1512501 Història de l’Art i Musicologia

1479877 Història de l’Art i Musicologia

1472761 Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública

1454337 Seguretat Humana i Dret Global

1475183 Sociologia

1470383 Traducció i Estudis Interculturals
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Canvis en l'arxivament de la tesis doctoral (TDX, DDD, Biblioteques...)15

S'autoritzen les sol·licituds

2117397 Antropologia Social i Cultural

1331474 Biotecnologia

2103978 Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals

Assumptes de tràmit16

S'autoritzen les sol·licituds

2114426 Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública
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