CONCURS “Presenta la teva tesi en 4 minuts – 2021”
Resolució 439/2021 de candidats i candidates provisional seleccionats
Antecedents i fonaments de dret
En data 12/02/2021 es va publicar en el web de l’Escola de Doctorat la convocatòria i bases
del concurs “Present la teva tesi en 4 minuts” organitzat per la Fundació Catalana per la
Recerca i la Innovació (FCRi) amb el suport de la Generalitat de Catalunya i en el qual participen
les 12 universitats catalanes.
El concurs planteja als doctorands i doctorandes de qualsevol disciplina científica el repte
d’explicar oralment, i de manera individual, la seva recerca durant un màxim de quatre minuts
davant un públic no especialitzat.
La convocatòria ha estat validada per la Comissió Permanent de l’Escola i els doctorands i
doctorandes han estat informats per mail de la convocatòria i calendari.
En data 15 de març de 2021 es va publicar la resolució Resolució
de candidats i candidates admesos i exclosos al concurs i que prèviament havien formalitzat
la seva inscripció d’acord amb les bases i calendari de la convocatòria.
Un cop finalitzat el període per a reclamacions i esmenes, es publicarà la relació definitiva de
persones admeses i excloses al concurs.
Així doncs, en compliment de les bases de la convocatòria del concurs “Tesis en 4 minuts”,

Resolc
PRIMER. Declarar provisionalment seleccionats els candidats i candidates que figuren a
l’annex I d’aquesta resolució.
SEGON: Publicar la present resolució en el web de l’Escola de Doctorat junt amb la resta
d’informació de la convocatòria.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs de reposició en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de
la resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, sense perjudici de qualsevol altre recurs que
consideri procedent, d'acord amb el que estableix l'art. 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 13 d’abril de 2021
Francesc Sepulcre Sánchez
Director de l’Escola de Doctorat
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Annex I
Candidats i candidates admesos al concurs “Tesis en 4 minuts” - 2020













48xxxx73A
45xxxx40P
47xxxx53K
Y7xxxx74X
23xxxx27Y
29xxxx85L
53xxxx49M
73xxxx30G
Y6xxxx99M
72xxxx62P
47xxxx21W
78xxxx61A
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