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Nuria Fernández Pérez, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
30 de juny de 2010 va aprovar per unanimitat el 
nomenament com a Doctora i Doctor Honoris Causa 
per la Universitat d’Alacant de la Sra. Deborah Duen 
Ling Chung i del Sr. Alan Loddon Yuille, a proposta 
de l’Escola Politècnica Superior

I perquè així conste, firme i segelle el present certificat, 
amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector de la Universitat, 
a Alacant cinc de juliol de dos mil deu.

Visto bueno
Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de 
Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el 30 de 
junio de 2010, aprobó por unanimidad el nombra-
miento como Doctora y Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Alicante de Dª Deborah Duen Ling 
Chung y de D. Alan Loddon Yuille a propuesta de la 
Ecuela Politécnica Superior

Y para que así conste, firmo y sello la presen-
te certificación, con el visto bueno del Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a cinco de 
julio de dos mil diez.
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El Consell de Govern i el Claustre de doctors, revestits dels ornaments que els siguen propis, es reuniran al 
pati de la Facultat de Dret, des d’on es formarà el seguici acadèmic.

A l’hora fixada, i mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf i tots 
seuran d’acord amb el protocol establert. Els candidats al grau de doctor i els padrins respectius esperaran 
a l’avantsala fins que siguen cridats.

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus, que hom ha d’escoltar dret i amb el cap descobert.

El rector diu:
“Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió. 
“A continuació tindrà lloc la clausura del curs acadèmic 2010-11”
“El senyor director de l’Escola Politècnica Superior conduirà i acompanyarà davant de tots els que estem 
ací reunits els candidats al grau de doctor honoris causa: la senyora Deborah Duen Ling Chung i el 
senyor Alan Loddon Yuille”.

El cor interpreta el Ave vera virginitas.

L’entrada es farà d’acord amb l’ordre següent: davant, els padrins i els candidats al grau de doctor, situats 
aquestos a la dreta, i a continuació el director.

El seguici saludarà la presidència amb una inclinació de cap i ocuparà a continuació els llocs prèviament 
disposats, mentre el director torna al seu lloc.

El rector diu:
“La senyora secretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctora honoris causa per 
la Universitat d’Alacant a favor de la senyora Deborah Duen Ling Chung”. 



La secretària general llig l’acta.

El rector invita els padrins de la doctoranda Deborah Duen Ling Chung a fer la presentació dels mèrits de 
la candidata.

“Que el senyor Luis García Andión i el senyor Pedro Garcés Terradillos facen la laudatio de la candidata”.

Els padrins pronuncien l’elogi del doctorand i conclouen amb aquestes paraules:
“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 
sol·licitem amb tota consideració i encaridament demanem que s’atorgue i es conferisca a la senyora 
Deborah Duen Ling Chung el suprem grau de doctora honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar l’elogi, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que la senyora Deborah Duen Ling Chung siga revestida amb els atributs doctorals 
honoris causa?”

El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se a la senyora Deborah Duen Ling Chung i als seus padrins, diu:
“Acosteu-vos”.

El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctora honoris causa a la senyora 
Deborah Duen Ling Chung”.

El rector diu al candidat:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim 
el grau de doctora honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem aquest birret, com a 
corona dels vostres estudis i mèrits”.
“Els vostres padrins us lliuraran els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicaran el significat”.



Els padrins mostren a la candidata el Llibre de la ciència obert i diuen:
“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.

A continuació li imposen l’anell mentre diuen:
“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb 
aquesta Universitat”.

Per últim li lliuren els guants blancs, dient:
“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la fortalesa que les vostres mans han de conservar, 
i també com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

Els padrins i la candidata s’abracen, mentre els padrins afigen:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

A continuació li lliuren el títol de doctora honoris causa.

El rector diu als assistents:
“La senyora secretària general prendrà promesa de fidelitat a la nova doctora”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulla que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i li prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis 
universitaris, sempre que us siga requerit”.

La doctoranda respon:
“Així ho promet i ho vull”.



El rector diu:
“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”. 
“Seieu”.

El rector invita la nova doctora a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula la senyora Deborah Duen Ling Chung”.

El rector diu:
“La senyora secretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctor honoris causa per 
la Universitat d’Alacant a favor del senyor Alan Loddon Yuille”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector invita el padrí del doctorand Alan Loddon Yuille a fer la presentació dels mèrits del candidat:
“Que el senyor Francisco Escolano Ruiz faça la laudatio del candidat”.

El padrí pronuncia l’elogi del doctorand i conclou amb aquestes paraules:
“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 
sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que s’atorgue i es conferisca al senyor Alan Loddon 
Yuille el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar l’elogi, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que el senyor Alan Loddon Yuille siga revestit amb els atributs doctorals honoris causa?”

El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al senyor Alan Loddon Yuille i al seu padrí, diu:
“Acosteu-vos”.

El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al senyor Alan Loddon Yuille”.



El rector diu al candidat:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim 
el grau de doctor honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem aquest birret, com a 
corona dels vostres estudis i mèrits”.
“El vostre padrí us lliurarà els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicarà el significat”.

El padrí mostra al candidat el Llibre de la ciència obert i diu:
“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.

A continuació li imposa l’anell mentre diu:
“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb aquesta 
Universitat”.

Per últim li lliura els guants blancs, dient:
“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la fortalesa que les vostres mans han de conservar, 
i també com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

El padrí i el candidat s’abracen, mentre el padrí afegeix:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa.

El rector diu als assistents:
“La senyora secretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.



Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulla que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i li prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis 
universitaris, sempre que us siga requerit”.

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

El rector diu:
“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”. 
“Seieu”.

El rector invita el nou doctor a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el senyor Alan Loddon Yuille”.

El cor interpreta el Signore delle cime.

El rector diu:
“Ara es lliuraran els Premis a l’Excel·lència Docent de la Universitat d’Alacant. La senyora secretària 
general en farà la lectura”.

El rector diu:
“A continuació es farà la investidura dels nous doctors.
Té la paraula la senyora secretària general”.

La secretària general crida a l’estrada als nous doctors i als respectius padrins.

El rector imposa a cadascun dels doctorands la medalla, el birret i els fa lliurament dels guants, finalment 
abraça a cadascun d’ells.



En acabar la investidura el rector diu:
“Ateses les facultats que m’han estat conferides, en el seu ús i en nom de Sa Majestat el Rei, us atorgue 
el grau de doctor”.

Després del lliurament, el cor interpreta el Signore delle cime.

Discurs de benvinguda del rector.

En finalitzar el discurs, la secretària general diu:
“Tots drets”.

El rector diu
“Declare clausurat a la Universitat d’Alacant el curs acadèmic 2010-11”.

Seguidament, el cor interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector donarà per acabada la cerimònia dient:
“S’alça la sessió”.

La secretaria general diu:
“Demanen que continuen en els seus seients mentre la comitiva acadèmica efectua l’eixida”.

El cor interpreta el Cum decore per a l’eixida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anònim s. VIII

Are vera virginitas
Josquin Des Prez

Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Agraïments

José Vicente Sanchís
Coral de la Universitat d’Alacant
Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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Interessos científics
Interès científic i de l’enginyeria en ciència de materials en general i interès com a enginyera en enginyeria 
mecànica (amortiment vibratori, gestió d’energia tèrmica, materials intel·ligents i compòsits), en enginyeria elèc-
trica (empaquetatge electrònic, sensors), enginyeria civil (formigó, sostenibilitat) i enginyeria química (bateries, 
carbó activat, membranes filtrants). Tot això associat amb investigació multidisciplinària, aplicacions pràctiques 
i desenvolupament de nous materials. 

Nomenaments acadèmics 
University at Buffalo, The State University of New York, professor of Mechanical and Aerospace Engineering, 
1986-present (nomenada Niàgara Mohawk Endowed Chair Professor el 1991); director del Composite Materials 
Research Laboratory, 1989-present.

Llibres
Més d’una dotzena de llibres de caràcter docent o investigador en l’àmbit de la seua activitat professional.

Articles científics
Més de 450 articles publicats en revistes científiques d’alt impacte.

Honors
Des de 1979 fins a l’actualitat ha rebut nombrosos premis que es basen en l’excel·lència dels seus treballs 
d’investigació.



Alan Yuille, nascut el 1955 al Regne Unit amb doble nacionalitat (UK i Austràlia) i resident als EUA, es va 
graduar en matemàtiques en la Universitat de Cambridge el 1976 i va completar el doctorat en física teòri-
ca el 1980, també a Cambridge, sota la direcció de Stephen Hawking. A continuació va ser post-doct en el 
Departament de Física de la Universitat de Texas a Austin, i també en l’Institut de Física Teòrica de Santa 
Barbara. Després es va unir al Laboratori d’Intel·ligència Artificial del MIT, en el qual va treballar des de 
1982 fins a 1986. A continuació obté plaça en la Divisió de Ciències Aplicades de Harvard (1986-1995) on 
aconsegueix la posició de professor titular. Des de 1995 fins a 2002 Alan va treballar com a científic sènior 
en l’Smith-Kettlewell Eye Research Institute de Sant Francisco, fins que el 2002 accepta una plaça com a 
catedràtic en el Departament d’Estadística de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA). Ha elaborat més 
de 150 publicacions, la majoria de gran impacte (el seu índex H és 20) en visió, xarxes neurals i física. Un 
exemple significatiu n’és: A.L. Yuille and N.M. Grzywacz. “A Computational theory for the Perception of Coherent 
Visual Motion”. Nature. 333. pàg. 71-74. 1988 associat a una Menció Honorífica al Premi “David Marr” (la 
més alta distinció concedida a un científic en el camp de la visió artificial, que després obtindrà l’any 2003 
amb la unificació de l’enfocament generatiu i discriminatiu de la visió artificial). En aquests articles i també 
en els de els seus col·laboradors ha anat plasmant progressivament la seua teoria computacional de la visió, 
l’arrel fonamental de la qual és la teoria bayesiana. Ha sigut coautor de dos llibres: Data Fusion for Sensory 
Information Processing Systems (amb J. J. Clark) i Two- and Three- Dimensional Patterns of the Face (amb P. 
W. Halli- nan, G. G. Gordon, P. J. Giblin and D. B. Mumford); també va coeditar el llibre Active Vision (amb A. 
Blake). Aquest últim s’ha convertit en referència internacional per a estudiants, investigadors i enginyers que 
s’endinsen en l’estudi de la visió artificial des de la doble perspectiva computació-biologia. Ha rebut nombrosos 
premis acadèmics al llarg de la seua carrera i és Fellow (membre d’honor) de l’IEEE.
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9 Andrés Alonso Agudelo Suárez 
Juan Antonio Albaladejo Martínez 
Manuel Alonso Tabet 
Maria Carmen Azuar Bonastre 
Luis Antonio Barrios Piñeiro 
Vanesa Bautista Saiz 
Ana Beltrán Sanahuja 
Raúl Berenguer Betrián 
Francisco José Boigues Planes 
Rosa Bustillos Lemaire 
Llanos Cabedo Serna 
Ileana Calvo Fonseca 
Concepción Campillo Alhama 
Vicente Carrasco Embuena 
Hugo Antonio Corbí Sevilla 
Juan Manuel Cortell Tormo 
Luis Alberto Cuesta Martínez 
Marcos José Dal Bianco 
Rubén Davo Rodríguez 
Emily de Conto 
Gregorio de Miguel Casado 
Fernanda de Salles Cavedon 
Silvia Díez Lorente 
Daniel Díez Santo 
Begoña Domenech Amigot 
Francisco Javier Domínguez Alonso 
José Julio Espina Agulló 
Julian Esteve Rudd 

Ángel Mario Fernández González 
Maria Fernández Martín 
Juan Antonio Fernández Martínez 
Alberto Fernández Oliva 
Ceneida Fernández Verdú 
Josefa Belén Fernández Vizcaino 
Cristina Fernández-Pacheco Estrada 
Ansel Fong Grillo 
Maria Eugenia Galiana Sánchez 
Aida Cristina Galiano Martínez 
Maria del Mar Galindo Merino 
Daniel Emilio Gallego Hernández 
Leopoldo Gama Leyva 
Nilda Margot Garay Montañez 
Gabriel Jesús García Gómez 
Daniel García Jiménez 
Angel García Muñoz 
Ali Ghaddar 
Virgilio Gilart Iglesias 
Encarnación Gimeno Nieves 
Xavier Giner Martínez 
Elaine González Hernández 
Alejandro González Piña 
Cristina Guirao Mirón 
Encarnación Isabel Hernández Lledó 
César Hueso Montoro 
Rosalía Ibarra Sarlat 
Marcos Jesus Iglesias Martínez 



Boyan Ivanov Bonev 
Rubén Izquierdo Beviá 
Carlos Alberto Jara Bravo 
Itza Yadira Kontorovsky Artola 
Hye Kyung Lee 
Jorge Leandro Leirana Alcocer 
Luis Enrique León Sánchez 
Julio Llorca Porcel 
Franz Edwin López Suárez 
Iren Lorenzo Fonseca 
Beatriz Luna Pérez 
David Maceira Filgueira 
Ana Marco Medina 
Diego Marcos Jorquera 
Marino Marozzi Rojas 
Juan José Martínez Esplá 
Ainhoa Martínez Medina 
Antonio Martínez Puche 
José Norberto Mazón López 
Maria José Miralles Romero 
Elia Chiki Miyasako Kobashi 
Shekoufeh Mohammadi Shirmahaleh 
Miguel Ángel Molina Valero 
Natalia Isabel Molinos Navarro 
José Manuel Mondéjar Sánchez 
Damián Monllor Satoca 
Ivett Montelongo Buenavista 
Francisco José Mora Gimeno 

Yilian Maria Morejón Miranda 
Jorge Moya Ballester 
Lilia Esther Muñoz Arracera 
Josué Antonio Nescolarde Selva 
José Ignacio Ortiz Segarra 
Bárbara Ortuño Martínez 
Germán Pacheco Borrella 
Javier Palma Guerrero 
Jesús Pardillo Vela 
Mercedes Pascual Artiaga 
Miguel Patiño Posse 
Beatriz Peña Acuña 
Aránzazu Peña Pardo 
Henoc Pérez Aguilar 
Raquel Pérez del Hoyo 
Héctor Pérez Montoyo 
María Elena Pérez Vega 
Antonio Jorge Pertusa Ibáñez 
David Pablo Piñero Llorens 
Mª del Socorro Piñones Martínez 
Juan Diego Ramos Pichardo 
Rosario de María Ribeiro Sarges 
Ismael Rodríguez Lara 
Freddy Rodríguez Santana 
Roberto Arnaldo Rodríguez Soberón 
Maria Teresa Roma Ferri 
Ana Maria Rosser Limiñana 
José Carlos Sampedro Forner 



Elena Sánchez López 
Ángela Sanjuan Quiles 
José Santacruz Cutillas 
José María Santos Rovira 
Fernando Santos Sánchez 
Bartolomé Sanz Albiñana 
María del Mar Seguí Crespo 
Ana Maria Silvestre Alberó 
Janet Stobbs Wright 

Pablo Suau Pérez 
Virtudes Tomás Estevan 
Antonio Toral Ruiz 
Rafael Torregrosa Coque 
Carme Torres Penella 
Luiza Valozic Nenadic 
Gilberto Vega Marrero 
Santiago Fidel Viozquez Cámara




