
Llistat de resolucions de la Junta Permanent 

15/5/2020

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)

Acta de la Junta Permanent01

S'aproven les actes

Erasmus +04

S'informa favorablement

Comissió d'Avaluació Interna per a les acreditacions05

S'aproven les propostes

Medicina i Sanitat Animals

Normativa de doctorat06

S'aproven les modificacions

Menció Doctor Internacional

Permisos de maternitat i lactància

Calendaris de l'Escola de Doctorat07

S'aproven les modificacions
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Reincorporacions als programes de doctorat08

S'accepten les sol·licituds

	1405834 Educació

Canvi del règim de dedicació09

S'autoritzen les sol·licituds

1174911 Ciència Política, Polítiques Públiques i 
Relacions Internacionals

2117919 Història de l’Art i Musicologia

Exempció del temps mínim per dipositar la tesi doctoral11

S'autoritzen les sol·licituds

1322738 Bioquímica, Biologia Molecular i 
Biomedicina

1342770 Cirurgia i Ciències Morfològiques

1398728 Educació

2076907 Medicina
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Defensa mitjançant videoconferència12

Es ratifiquen les autoritzacions

1432971 Ciència Cognitiva i Llenguatge

1220918 Ciència i Tecnologia Ambientals

1485193 Ciència Política, Polítiques Públiques i 
Relacions Internacionals

1469441 Demografia

1227108 Immunologia Avançada

2062675 Persona i Societat al Món Contemporani

1339053 Psicologia Clínica i de la Salut

1438297 Química

S'autoritzen les sol·licituds

Les següents sol.licituds, que estan autoritzades, rebran un correu electrònic explicant els detalls 
de les resolucions:

1323093 Antropologia Social i Cultural

1194930 Aqüicultura

1375891 Bioquímica, Biologia Molecular i 
Biomedicina

1469373 Comunicació i Periodisme

1438703 Comunicació i Periodisme
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1267399 Demografia

1441384 Ecologia Terrestre

1296778 Medicina

1489525 Mitjans, Comunicació i Cultura

1388083 Mitjans, Comunicació i Cultura

1418999 Produccio Animal
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