PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT “VICTOR CARRER” DEL IQAC-CSIC
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest document regula el procediment que cal seguir per concedir els premis extraordinaris de
doctorat “Victor Carrer”
Requisits de les tesis doctorals
Cada any natural opten a premi extraordinari de doctorat les tesis doctorals que reuneixin els
requisits següents:
a. Que el treball experimental s’hagi realitzat durant al menys 1 any als laboratoris de
l’IQAC‐CSIC i el treball de Tesis hagi estat dirigit per al menys un director de l’IQAC‐CSIC.
La defensa i aprovació de la Tesi ha d’estar dintre del any al qual s’atorga el premi.
b.

Que hagin obtingut la menció cum laude.

Criteris de selecció de les tesis
1. L’IQAC‐CSIC ha d’agrupar les tesis doctorals aprovades amb la menció de cum laude a l’IQAC‐
CSIC l’any natural anterior al qual s’hagi d’atorgar el premi.
2. El Doctor haurà de dipositar la seva Tesi juntament amb el formulari (Annex 1) degudament
complimentat a la biblioteca del CID‐CSIC abans del 31 de desembre de l’any de defensa de la
tesi.
3. Per a les tesis doctorals que opten al premi, es pot concedir el nombre de premis
extraordinaris de doctorat següents:
a. Un premi extraordinari de doctorat quan el nombre de tesis agrupades sigui de 5 a 15. En cas
que el nombre de tesis doctorals sigui inferior a 5, es poden acumular a les dels tres cursos
acadèmics següents.
b. Sempre que el nombre de tesis doctorals agrupades sigui superior a 15, es pot atorgar un
altre premi per cada 15 tesis o fracció de 15.
Tribunals de valoració
1. La valoració de les tesis doctorals que opten a premi extraordinari de doctorat Victor Carrer
s’encomana a un tribunal, designat a l’efecte pel Comitè de Direcció del Premi Extraordinari
Victor Carrer (Annex 2).
2. Cada tribunal ha d’estar format per quatre membres titulars i dos suplents designats entre els
doctors de l’IQAC‐CSIC. El Comitè de Direcció ha de nomenar el president i el secretari. En cap
cas no poden ser membres d’aquest tribunal els doctors que hagin estat directors o tutors
d’alguna de les tesis doctorals que opten al premi. La composició del tribunal es farà publica el
gener de l’any d’entrega del premi

Procediment
1. El tribunal ha de dur a terme un examen comparatiu i acurat de les tesis que reuneixen els
requisits per optar al premi, sense que, en cap cas, es pugui acordar dur a terme cap exercici ni
prova especial. El tribunal pot sol∙licitar la col∙laboració de professorat especialitzat en la
matèria per poder avaluar les diferents tesis. Els membres del Tribunal ompliran una fulla de
avaluació per cada Tesi avaluada (Annex 3)
2. El tribunal ha d’efectuar la proposta d’atorgament dels premis extraordinaris de doctorat
Victor Carrer dins del primer trimestre de l’ any natural en què es concedeixen els premis. L’acta
de la sessió del tribunal en què s’efectua la proposta es fa d’acord amb el model normalitzat del
Annex 4.
3. El president del tribunal, en el termini establert, ha de trametre l’acta original de la sessió del
tribunal al director del Comitè de Direcció del Premi Extraordinari Victor Carrer.
Concessió dels premis
1. Un cop el Comitè de Direcció ha concedit els premis extraordinaris de doctorat Victor Carrer,
s’emetran els certificats corresponents perquè tramiti l’expedició dels diplomes corresponents.
2. El Comitè de Direcció del Premi Extraordinari Victor Carrer ha d’atorgar, un cop tramitat el
procediment establert en aquesta normativa, els premis extraordinaris de doctorat abans que
finalitzi el any, en principi a les Jornades del IQAC‐CSIC. A part del diploma corresponent, els
guardonats rebran una aportació monetària pel valor de 500 €.

Comitè de Direcció Premi Extraordinari “Victor Carrer”:
Director/a IQAC‐CSIC : Dra. Gemma Fabriàs
Director Departament Tensioactius i Nanobiotecnologia: Dr. Roger Galve
Director Departament Química Biològica: Dr. Ignacio Alfonso
Directora de Tesis del Sr Victor Carrer: Dra. Luisa Coderch

Proposta de Tribunal de Premi Extraordinari “Victor Carrer” 2019:
El tribunal estarà constituït per 4 titulars i dos suplents.
Cada departament proposarà tres membres: 2 titulars i 1 suplent
(en cas d’empat la nota del President del tribunal valdrà per 2, i es dividirà entre 5)

