
Universitat Autònoma de Barcelona

Programa de Doctorat en Informàtica

Comissions de seguiment del Programa de Doctorat en

Informàtica per al curs 2022-2023

Es determinen les següents comissions de seguiment dels estudiants inscrits en el Programa
de Doctorat en Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2022-23:

• Comissió de la ĺınia de recerca: Computació d’altes prestacions
Estudiants amb el tutor adscrit al Departament d’Arquitectura de Computadors i
Sistemes Operatius (DACSO): els tribunals es formaran a partir dels tres membres
de la següent llista:
Dr. Eduardo César Galobardes
Dra. Ana Cortés Fité
Dr. Antoni Espinosa Morales
Dr. Daniel Franco Puntes
Dr. Porfidio Hernández Budé
Dr. Santiago Marco Sola
Dr. Tomàs Margalef Burrull
Dr. Juan Carlos Moure López
Dra. Dolores Rexachs del Rosario
Dr. Miquel Àngel Senar Rosell
Dra. Anna Sikora
Dr. Joan Sorribes Gomis
Dr. Remo Suppi Boldrito
El procediment de seguiment dels estudiants es realitzarà tots els divendres després
de setmana santa de les 10:00 a les 13:00.

• Comissió de la ĺınia de recerca: Codificació, compressió i seguretat
Estudiants amb el tutor adscrit al Departament d’Enginyeria de la Informació i les
Comunicacions (DEIC):
Dr. Francesc Auĺı
Dr. Quim Borja
Dr. Jordi Herrera
Dr. Ramon Mart́ı (suplent)
El procediment de seguiment dels estudiants es realitzarà durant els mesos de juny
i juliol.

• Comissió de la ĺınia de recerca: Models computacionals per a la visió artificial
Estudiants amb el tutor adscrit al Departament de Ciències de la Computació
(DCC): els tribunals es formaran a partir dels membres de la següent llista:
Dr. Ramon Baldrich
Dr. Robert benavente
Dr. Jorge Bernal del Nozal
Dr. Jordi Gonzàlez
Dra. Aura Hernàndez
Dr. Josep LLadós
Dr. Felipe Lumbreras
Dr. Dimosthenis Karatzas
Dr. Xavier Otazu
Dr. Oriol Ramos
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Dr. F.Xavier Roca
Dra. Gemma Sanchez
Dr. Joan Serrat
Dr. Ernest Valveny
Dra. Maria Vanrell
Dr. Javier Vázquez
El procediment de seguiment dels estudiants es realitzarà durant els mesos de juny
i juliol.

• Comissió de la ĺınia de recerca: Intel·ligència artificial
Estudiants amb el tutor adscrit a l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial
(IIIA): els tribunals es formaran a partir dels tres membres de la següent llista que
més s’adiguin amb la temàtica de la tesi:
Dr. Josep Lluis Arcos
Dra. Eva Armengol
Dr. Filippo Bistaffa
Dr. Christian Blum
Dr. Stefano Bonzio
Dr. Jesús Cerquides
Dr. Jordi Coll Caballero
Dra. Pilar Dellunde
Dr. Gonzalo Escalada-Imaz
Dr. Francesc Esteva
Dr. Tommaso Flaminio
Dr. Llúıs Godo
Dr. Dave de Jonge
Dr. Jordi Levy
Dr. Ramon López de Mántaras
Dr. Felip Manyà
Dr. Pedro Meseguer
Dr. Oguz Mulayim
Dr. Pablo Noriega
Dra. Nardine Osman
Dr. Enric Plaza
Dra. Michele Pra Baldi
Dr. Josep Puyol-Gruart
Dr. Juan A. Rodŕıguez-Aguilar
Dr. Jordi Sabater-Mir
Dr. Marco Schorlemmer
Dr. Carles Sierra
Dra. Amanda Vidal
El procediment de seguiment dels estudiants es realitzarà durant la segona quinzena
de juny.
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El procediment per a totes les comissions consistirà en una presentació oral del doctorand
on exposarà la feina que està realitzant. A més, el doctorand també lliurarà un informe on
presentarà una proposta de calendari de tasques per al següent any. En aquest document
també hi analitzarà el grau d’assoliment de les tasques proposades l’any anterior. Per
últim, el tutor lliurarà un informe avaluant la feina del doctorand en el darrer any. En el
cas que hi hagin avaluacions negatives, hi haurà una segona convocatòria durant el mes
de setembre per a totes les comissions.

Durant aquest procediment, i d’acord amb la normativa del doctorat, en casos excepcio-
nals (Article 351. Avaluació del doctorand o doctoranda), es podrà substituir de forma
excepcional la presentació oral del doctorand o doctoranda de l’estat del treball realitzat
durant aquest curs acadèmic 2022-23 per la presentació de l’informe per part del doctorand
o doctoranda amb l’estat del treball realitzat, o bé a través d’altres mitjans de comunicació
no presencials que decideixi cada ĺınia de recerca.

A més, es podrà signar electrònicament tota la documentació dels seguiments, aix́ı com
les actes d’avaluació individuals dels doctorands per part dels membres de la comissió de
seguiment de cada ĺınia de recerca.

Bellaterra, 24 de novembre de 2022

Jordi Gonzalez Sabaté
Coordinador del programa de doctorat d’informàtica
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