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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT

Convocatória anual del curs académic 201912020

Resolució per la qual es corregeixen errors en el resultat de la baremació i la proposta provisional de
concessió de premis extraordinaris de doctorat

Detectats elrors en els annexos corresponents a la resolució publicada el dia 28 de novembre de 2019, es

resol corregir els mateixos en els següents termes:

l. Correcció a I'Annex I:
l.l. La puntuació total de José Valero Mas, del programa 8015 Doctorat en Informática, passa a ser

de 79,75 punts per la inclusió de 5 punts referits al mérit de beca o contracte pre-doctoral que

no va ser inclós en el procés de baremació. Aquesta correcció no afecta a la concessió de premis

d'aquest programa, ni a I'ordre de concessió.

1.2' La puntuació total de Cristina Fernández-Pacheco Estrada, de I'Agrupació de la Rama en

Ciéncies Socials i Jurídiques, passa a ser de 74.17 per la inclusió de 5 punts referits al mérit

d'Esment de Doctorat Internacional que no va ser inclds en el procés de baremació.

1.3. La puntuació total d'Analía Rosa Quadrat Rei, de I'Agrupació de la Rama d'Art i Humanitats,

passa a ser de 58,34 per la inclusió de 5 punts referits a mérit d'Esment de Doctorat

Intemacional que no va ser inclds en el procés de baremació, aquesta correcció no afecta a la

concessió de premis en aquesta agrupació, ni a I'ordre de concessió.

2. Correccions a I'Annex II:
2,1. En el programa E002 Doctorat en Filosofia i Lletres on diu Victoria Ruiz Amorós ha de dir

Victoria Amorós Ruiz.

2.2. Després de la correcció indicada en el punt 1.2 es corregeix I'ordre de concessió de I'Agrupació

de la Rama en Ciéncies Socials i Jurídiques passant a ocupar Cristina Fernández-Pacheco

Eshada la primera posició.

2,3' En I'Agrupació Rama en Cidncies de programes anteriors alRD 99l20ll amb menys de 5 tesi,

on diU "PREMIS A CONCEDIR:4" ha de dir "PR-EMIS A CONCEDIR: 7". no patint alteració

la llista de premiats publicada.

2.4. En el programa 8005 Doctorat en Ciéncies de la Mar i Biologia Aplicada on diu Mu Victoria

Fernández González ha de dir Victoria Marla FernándezGonzález.
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