CONCURS “tesis en 4 minuts – 2020”
Resolució provisional núm. 490/2020, de candidats i candidates
admesos i exclosos
Antecedents i fonaments de dret
En data 03/02/2020 es va publicar en el web de l’Escola de Doctorat la convocatòria i bases
del concurs “Tesis 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.
Al calendari de la convocatòria s’estableix que els interessats i interessades a participar en
aquesta convocatòria han de formalitzar la seva inscripció a través d’un formulari electrònic
del 3 al 29 de febrer:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVNfHfzbwk1yS4EqFjIAd0edAyeQlM7JobobT
WvP83lgHG-Q/viewform
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Permanent de l’Escola
de Doctorat revisarà les candidatures i publicarà en el seu web la relació provisional de
persones admeses i excloses. 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 admesos els candidats i candidates que figuren a l’annex I d’aquesta
resolució.
SEGON. Declarar provisionalment admesos els candidats i candidates que figuren a l’annex II
i que presenten alguna incidència a resoldre en la seva sol·licitud abans del 13/3/2020.
TERCER. Declarar NO admesos els candidats i candidates que figuren a l’annex III d’aquesta
resolució.
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QUART: 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.

Francesc Sepulcre Sánchez
Director de l’Escola de Doctorat

Barcelona, 09 de març de 2020
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Annex I
Candidats i candidates provisionalment admesos al concurs “Tesis en 4 minuts” - 2020
•
•
•
•
•
•
•

Y66xxx19D
728xxx62P
Y55xxx35B
455xxx38Q
478xxx39V
Y66xxx09V
Y55xxx18Z

Annex II
Candidats i candidates provisionalment admesos al concurs “Tesis en 4 minuts” – 2020
amb alguna incidència a resoldre abans del proper 13/3/2020

•

Y52xxx85C : Manca autorització drets imatge

Annex III
Candidats i candidates NO admesos al concurs “Tesis en 4 minuts” – 2020

•

Y42xxx20M: No compleix amb les bases de la convocatòria
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