
Llistat de resolucions de la Junta Permanent 

19/10/2018

resolucióNIAPrograma 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)

Verificació de programes de doctorat

Proposta de reverificació del Programa de Doctorat en Bioinformàtica

04

informe favorable

Modificacions substancials dels programes de doctorat05

informe favorableAntropologia Social i Cultural

informe favorableEcologia Terrestre

informe favorableHistoria Comparada, Política i Social

informe favorableInformàtica

informe favorableMatemàtiques

informe favorableTraducció i Estudis Interculturals

Modificacions no substancials dels programes de doctorat06

aprovatBiologia i Biotecnologia vegetal

aprovatSociologia

Aprovació de la Comissió d'Avaluació Interna per a les Acreditacions de Programes de 
Doctorat

10

aprovatEducació

Autorització per superar el nombre màxim de tesis doctorals per director11

acceptarCiència i Tecnologia Ambientals
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Ampliació de l'embargament per a publicació de la tesi al TDX12

1176616 acceptarFilologia espanyola

1320253 acceptarPublicitat i Relacions Públiques

Defensa de la tesis per videoconferència13

1402729 acceptarCiència i Tecnologia Ambientals

	1402743 acceptarInformàtica

1317464 acceptarPersona i Societat al Món Contemporani

1430366 acceptarProduccio Animal

1393834 acceptarTraducció i Estudis Interculturals

Cotutela Internacional després d'un any de l'admissió15

1271582 acceptarFilologia espanyola

Exempció de la realització d'una activitat obligatòria16

1205789 acceptarCiència de Materials

Exempció del temps mínim per dipositar17

1482667 acceptarCiència i Tecnologia Ambientals

1147303 acceptarNeurociències

1136944 acceptarPediatria, Obstetricia i Ginecologia

Fe d'errades fora de termini18
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2147542 acceptarRelacions Internac.i Integració Eur.

Modificació del calendari de reunions de la Junta Permanent21

aprovat

Matrícula fora de termini22

1438740 acceptarEcologia Terrestre
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