
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  
 

PROGRAMA DE DOCTORAT  
DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA 

PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
 

 



 

2 

 

Contingut 
0. Dades identificadores ................................................................................................................ 3 

PREÀMBUL ...................................................................................................................................... 4 

1. Presentació del programa ......................................................................................................... 6 

2. Procés d’elaboració de l’autoinforme ........................................................................................ 7 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards .............................................................................. 10 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu ........................................................................... 10 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública .................................................................. 20 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat ....................................... 23 

Estàndard 4: Adequació del professorat ................................................................................. 29 

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge ............................................. 41 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats ......................................................................................... 49 

4. Valoració  final, propostes de millora i bones pràctiques..................................................... 58 

5. Annexos ................................................................................................................................... 78 

Annex 1. Indicadors per avaluar l’estàndard 1 “Qualitat del programa formatiu” ........................  

Annex 2. Indicadors per avaluar l’estàndard 2 “Pertinència de la informació pública” ................  

Annex 3. Indicadors per avaluar l’estàndard 3 “Eficàcia del sistema de garantia interna de 
la qualitat” ....................................................................................................................................  

Annex 4. Indicadors per avaluar l’estàndard 4 “Adequació del professorat” ...............................  

Annex 5. Indicadors per avaluar l’estàndard 5 “Eficàcia dels sistemes de suport a 
l’aprenentatge” .............................................................................................................................  

Annex 6. Indicadors per avaluar l’estàndard 6 “Qualitat dels resultats” ......................................  

6. 

Evidències................................................................................................................................163. 

 

 

 

  



 

3 

 

 

0. DADES IDENTIFICADORES 

Universitat Universitat Rovira i Virgili 

Nom del programa de doctorat Programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Química  

Codi RUCT i  Data de verificació 

RUCT:5600191  

Verificació: AQU Catalunya, informe favorable 15/5/2013.  
Resolució del Consejo de Universidades de 23/07/2013 

Modificació capítol 6: AQU Catalunya. Informe favorable 2/07/2019 

Coordinador/a acadèmic / Director de 
l’Escola de Postgrau i Doctorat 

Dr./Dra. Rosa Caballol Lorenzo 

Dr. Josep Ribalta Vives 

Dades de contacte 

Escola de Postgrau i Doctorat  Campus Sescelades – Edifici N5, planta 
baixa 

C/ Marcel·lí Domingo 2-4-6, 43007 Tarragona (Spain)Tel. 977 55 9722 – 
Fax. 977 55 8847 

Responsables de l’elaboració de 
l’autoinforme: 

Coordinador de la titulació, Director de l’Escola de Postgrau i Doctorat, 
PAS de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 

Òrgan responsable d’aprovació : Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

Data d’aprovació: 28 de maig de 2020 

 

Data i òrgan d’aprovació: 

Aprovat pel Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat en data 28 de maig de 2020. 

 

Signatura del director de l’Escola de Postgrau i Doctorat: 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

PREÀMBUL 

L’ESCOLA DE POTGRAU I DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI 
L’Escola de Postgrau i Doctorat (des d’ara EPD) de la Universitat Rovira i Virgili (des d’ara URV), creada 
com Escola de Doctorat per acord del Consell de Govern de la URV de 29 de maig de 2003 i va ampliar 
les seves funcions i canviat el nom per l’actual per acord del Consell de Govern de 22 d’abril de 2005. 
Per donar resposta a la nova legislació (RD99/2011) es va reorientar per acord dels Consells de Govern 
de 26 d’abril de 2012 i de 7 de març de 2013, propiciant  un canvi que va permetre fer un pas endavant 
en la formació doctoral i integrar noves competències a l’EPD. L’11 de juliol de 2013, el Consell de 
Govern de la URV va aprovar-ne el reglament vigent a l'actualitat. 

El 18 de setembre de 2013 es va constituir el primer Comitè de direcció de l’Escola (des d’ara CDE) i al 
juliol de 2013 ja estaven constituïdes les primeres Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat 
existents en aquell moment que es van ratificar formalment pel CDE de 18 de setembre de 2013. 

L’EPD és una unitat que agrupa tots els agents de l'activitat d'R+D+I de la Universitat (grups de recerca, 
departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres de recerca propis o participats per la 
URV) i centres de recerca externs (Instituts catalans de recerca, hospitals, CSIC, ...) i que té per objecte 
fonamental l'organització dels estudis de doctorat a la URV. L'EPD executa polítiques que emanen del II 
pla estratègic de recerca i innovació de la Universitat, i col·labora en totes les iniciatives que la URV duu 
a terme amb els agents d’R+D+I del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud i amb altres 
organismes, institucions i entitats, públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals amb què la 
URV subscriu convenis. 

Com a principal missió, l’EPD té la de constituir un model organitzatiu tant acadèmic com administratiu 
al voltant dels estudis de doctorat que garanteixi la qualitat de l'oferta acadèmica, garantir una formació 
de qualitat de nivell internacional als investigadors en formació (o estudiants de doctorat), tant en 
l’àmbit de la formació transversal com en el de la formació per a la recerca, gestionar amb eficiència, 
aplicar polítiques d’impuls, foment i difusió de la recerca a la societat i impulsar l'excel·lència de la 
recerca i la col·laboració interuniversitària i amb centres de recerca externs a nivell nacional i 
internacional amb l'objectiu de consolidar la URV com una universitat de referència en la formació 
d'investigadors. 

L’EPD de la URV participa en diferents xarxes implicades en formació doctoral. Va participar molt 
activament en la gestació de l’Associació Catalana d’Escoles de Doctorat (ACED) que es va reunir per 
primer cop el 4 de desembre de 2013 a la nostra universitat. La URV també va acollir els 15-16 de juny 
de 2016 la reunió anual del Council for Doctoral Education de la European Universities Association, CDE-
EUA.   

El curs 2013-14 la URV va implantar 23 programes de doctorat verificats per ANECA al juliol del 2013. 
Actualment, el curs 2019-2020, els programes vigents són els següents: 

ARTS I HUMANITATS 
 Antropologia i Comunicació 
 Ciutat, Territori i Planificació Sostenible 
 Arqueologia Clàssica (interuniversitari, coordina URV) 
 Erasmus Mundus de Quaternari i Prehistòria (Aquest programa no s’ofereix el curs 2019-20) 
 Quaternari i Prehistòria (s’implantarà el curs 2021-22) 
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 Ciència cognitiva i llenguatge (interuniversitari) 
 Estudis Humanístics 

CIÈNCIES 
 Ciència i Tecnologia Química 
 Enologia i Biotecnologia 

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 
 Dret 
 Tecnologia Educativa (interuniversitari) 
 Economia i Empresa 
 Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques (interuniversitari) 
 Treball Social (interuniversitari) 
 Turisme i Oci 

CIÈNCIES DE LA SALUT 
 Biomedicina 
 Nutrició i Metabolisme 
 Infermeria i Salut (interuniversitari) 
 Neurociències 
 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (interuniversitari) 
 Salut, Psicologia i Psiquiatria (interuniversitari, coordina URV) 

ENGINYERIES 
 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 
 Nanociència, Materials i Enginyeria Química 
 Enginyeria Termodinàmica de Fluids (interuniversitari) 
 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 
 Mecànica de Fluids (interuniversitari) 

El curs 2016-17, l’Escola de  Postgrau i Doctorat de la URV va organitzar i planificar l’oferta de cursos de 
formació transversal emmarcant-los en el Programa de Formació transversals (PFT) de Doctorat de la 
URV.  

L’oferta de programes de doctorat permet a l’EPD tenir actualment un total d’uns 300 estudiants de nou 
ingrés, al voltant de 1200 estudiants matriculats i més de 150 tesis defensades cada curs acadèmic. La 
Taula 1 mostra l’evolució en el marc de la regulació del RD 99/2011. 

 

Taula 1: Evolució del nombre d’estudiants, tesis defensades i directors/es. Font URV en xifres 

 Curs acadèmic 2019-20 (1) 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 
Oferta de places 395 408 477 432 388 362  354 
Estudiants Matriculats (nou 
accés) 235 302 337 322 325 279  254 
Estudiants Matriculats  1223 1215 1155 994 776 502  254 
Tesis defensades a TC 75 137 141 84 28 8  1 
Tesis defensades a TP 5 16 13 8 1 1  0 
Directors/es 956 946 919 866 776 689  547 
Directors/es de les tesis 
defensades 117 213 208 142 48 13  2 

(1) Curs 2019-20 no tancat, dades provisionals a 6 de març de 2020. 

Aquests resultats posen de manifest que l’EPD ha estat capaç d’executar polítiques d’atracció i formació 
de nous investigadors, que s’han dut a terme de manera coordinada amb polítiques d’excel·lència en 
l’activitat investigadora i polítiques d’internacionalització. 
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1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA  

El programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química verificat pel Consejo de Universidades el 23 de 
juliol de 2013 es va implantar el curs 2013-14. 

Aquest programa dóna continuïtat al programa homònim d’anteriors regulacions que havia comptat 
amb reconeixements com la Mención de Calidad o la Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0332). Les 
línies de recerca que contempla són també de continuïtat amb les del doctorat anterior, igualment 
suportades per grups d’investigació en diversos camps de la Química de la Facultat de Química de la 
URV i de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), entitat adscrita a la URV que participa des de 
l’inici en la formació doctoral (Evidència P1.0). El ventall molt ampli de línies de recerca, com correspon 
a la seixantena d’investigadores i investigadors consolidats que dirigeixen aquesta recerca, al nombre de 
doctorands/es, uns 160 de mitjana per curs en els diferents estadis de realització de la tesi, i un ritme de 
defensa de tesis que supera en mitjana les 30 per curs acadèmic, van ser redefinides i compactades 
durant el curs 2018-19 i la corresponent modificació va rebre informe favorable d’AQU Catalunya amb 
data 2 de juliol de 2019. Les novetats introduïdes pel marc regulador de l’RD 99/2011  en particular la 
regulació d’activitats formatives, l’explicitació del contracte mutu doctorand/a-director/a a través de la 
carta de compromís, la limitació de la durada de les tesis i l’avaluació anual del doctorand/a   no han 
alterat els resultats ja obtinguts en el passat, el que s’explica per la llarga tradició investigadora dels 
grups que acullen aquests estudiants i la qualitat acreditada de la recerca que s’hi efectua. La nova 
regulació sí que ha repercutit de forma notable en l’augment de tasques administratives, en les funcions 
de la coordinació i de la Comissió Acadèmica, i també en la professionalització de la direcció de tesis i 
del paper del doctorand o doctoranda. 

El programa Ciència i Tecnologia Química compta amb una Comissió Acadèmica (des d’ara CA) formada 
per set membres que es reuneix regularment de forma presencial (Evidència P1.1): la coordinadora que 
la presideix, dos membres del Departament de Química Analítica i Química Orgànica, dos del 
Departament de Química Física i Inorgànica  els dos departaments de la URV que donen suport al 
programa  i també dos membres de l’ICIQ, institut de la xarxa CERCA totalment compromès en la 
formació doctoral a través d’aquest programa. La freqüència de les reunions ordinàries és mensual 
(Evidència P1.2), gairebé sempre presencials, excepcionalment virtuals si l’ordre del dia ho permet o 
també en convocatòries extraordinàries. Els membres es comuniquen regularment per correu 
electrònic. A les reunions es comenten les informacions rebudes en Comitè de Direcció de l’Escola de 
Postgrau i Doctorat (des d’ara EPD) i es debaten temes rellevants del programa, s’analitzen les tesis 
dipositades i es resolen afers de tràmit. Les activitats fonamentals de la comissió són les següents: a) 
decisió sobre les admissions d’estudiants en el programa; b) coordinació de l’assignació de directors/es; 
c) avaluació del seguiment anual dels estudiants i elaboració d’informes sobre renovació de contractes 
predoctorals; d) anàlisi i aprovació dels dipòsits de tesis doctorals; e) priorització de les candidatures als 
premis extraordinaris anuals de Tesis Doctorals; f) revisió dels continguts de les línies de recerca del 
programa; i g) manteniment i actualització dels continguts del web del programa. 

La CA del programa ha funcionat de forma molt coordinada i amb excel·lent entesa dels seus membres 
des de l’inici. Els canvis de membres no han alterat aquest funcionament, de compromís amb la qualitat 
de la formació i de les tesis que es dipositen. La participació d’investigadors i investigadores de l’ICIQ 
juntament amb professors i professores de la URV permet a la comissió valorar la diversitat de 
situacions que es presenten en una universitat i en un centre d’investigació, tant per a estudiants com a 
directors o directores. La CA valora de forma positiva aquesta complementarietat i el clima de treball. 
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Al programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química s’hi van matricular, el curs 2018-19, 162 
estudiants de doctorat, incloent els de nou accés, i els matriculats durant el curs 2019-2020 són en el 
moment del tancament de l’informe 166: el nombre de doctorands/es actius és dinàmic al llarg d’un 
curs, per una part per les diferents fases de preinscripció i matrícula, encara obertes, i per altra per la 
defensa de tesis doctorals. El programa compta amb 60 professors/es, 28 dones i 32 homes  entre URV i 
ICIQ, que són directors/es de tesi permanents del programa, sense canvis des de la modificació del 
programa l’any 2019, als que es sumen una vintena d’investigadors/es col·laboradors puntuals, molt 
majoritàriament d’altres institucions, que participen en co-direccions. A finals del curs 2018-2019 
s’havien defensat 123 tesis de regulacions anteriors i 77 tesis doctorals dintre d’aquest programa, 
regulat pel RD 99/2011, iniciat a l’octubre del 2013 i del curs 2019-2020, en el moment de tancar aquest 
informe ja s’han defensat 18 tesis més. La totalitat de professors/es de la URV i l’ICIQ que participen en 
el programa pertanyen a 28 grups de recerca reconeguts de la convocatòria 2017SGR de la Generalitat, 
dels quals 26 tenen com IP un professor/a del programa. Les línies de recerca són a dia d’avui 29, 
després d’una revisió efectuada el 2018 que va portar a modificar el programa, modificació que va rebre 
informe favorable d’AQU Catalunya. El professorat acredita una activitat investigadora d’excel·lència, 
amb la participació en més de 130 projectes competitius i més de 1500 publicacions des del 2014. 

El programa de doctorat i l’EPD impulsen la internacionalització i l’excel·lència de les tesis, incentivant la 
mobilitat dels estudiants i les mencions internacionals, que han obtingut més del 50% dels doctors 
d’aquest període.  

2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME 

El procés d’elaboració de l’autoinforme està descrit en el procés PR-EPD-006 Acreditació de titulacions 
(Evidència P2.1) del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (des d’ara SIGQ). La redacció inicial a partir 
d’un model d’autoinforme amb comentaris i ajudes (Evidència P2.2) va a càrrec del coordinador o 
coordinadora de la titulació, que actua de forma totalment coordinada amb la resta de membres de la 
CA, consulta també a directors/es de tesi i estudiants del programa i compta, en tot moment, amb el 
suport del personal tècnic de l’EPD.  

L’EPD, conjuntament amb el gabinet de la Rectora (GR en endavant)   i el gabinet de Programació  i 
Qualitat (GPiQ en endavant), han proporcionat a cada coordinador/a del programa el model 
d’autoinforme d’acreditació (Evidència P2.2), els indicadors a través de la intranet URV en xifres, la guia 
d’aquests indicadors (Evidència P2.3), les dades addicionals necessàries per completar i contextualitzar 
la informació inclosa en el present informe i una presentació de l’autoinforme feta a coordinadors 
(Evidència P2.4) al CDE. 

En les reunions mensuals del CDE (Evidència P2.4) es va informant de les novetats del procés. També es 
fan reunions específiques de treball de coordinadors/es i l’EPD.  

Durant el procés d’elaboració s’ha tingut en compte també la memòria de verificació del programa del 
2013 (Evidència P2.5), l’informe d’AQU Catalunya de valoració del seguiment del programa (Evidència 
P2.6), l’informe de seguiment del programa de doctorat (des d’ara ISPD) (Evidència P2.7), la modificació 
de la memòria de verificació del 2018 (Evidència P2.8), els resultats de les enquestes de satisfacció 
(Evidència 3.11 i annexos 5 i 6), els indicadors i dades addicionals, i les revisions fetes per l’EPD i el GPiQ.  

En el present informe es consideren els sis cursos transcorreguts des de la implantació del programa, 
immediata a la seva verificació, el 2013-2014, fins el darrer curs acadèmic complert, el 2018-2019, i  
addicionalment s’han inclòs les dades provisionals del curs 2019-20, fins al tancament d’aquest 
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autoinforme. Les dades són provisionals ja que la matrícula finalitza el 15 de juny de 2020 i les defenses 
es computen fins el 30 de setembre de 2020.  

En els CDE es va informant mensualment a tots els coordinadors/es de les novetats del procés 
d’acreditació. També es va fer una reunió especifica de treball el dia 25 de novembre de 2019 amb els 
coordinadors/es implicats en les acreditacions del 2020 a la URV, on es va presentar el model 
d’autoinforme, les directrius per elaborar-lo, així com les evidències i els annexos que forment part 
d’aquest i el calendari del procés d’elaboració. Posteriorment durant el desembre i gener es van fer 
reunions de treball individuals entre l’EPD i els coordinadors/es per treballar més intensament els 
indicadors i l’autoinforme. 

L’EPD es va reunir amb el GPiQ el 29 de gener de 2020. En la reunió es va revisar i ajustar el calendari 
d’elaboració i aprovació dels autoinformes (Evidència P2.11) i el Gabinet va traslladar els aspectes més 
rellevants a considerar durant tot el procés d’acreditació, com la constitució de la Comissió d’Avaluació 
Interna (CAI) i el període d’exposició pública de l’autoinforme a la web de l’EPD. 

Posteriorment el 13 de febrer de 2020 es va constituir la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) (Evidència 
P2.12) amb la composició que indica la Taula 2.1. 

Taula 2.1. Composició de la comissió d’avaluació interna (CAI) 

NOM CÀRREC 

Dr. Josep Ribalta (president)  Director de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

Dra. Maria Àngel Lanuza Secretària de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

Dra. Rosa Caballol Coordinadora del Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química 

Dra. Aïda Valls (vocal acadèmic) Coordinadora del Programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la Seguretat 

Dra. Maria Jesús Torija Coordinadora del Programa de doctorat en Enologia i Bioteconologia 

Dr. Àlex Fragoso 
Coordinador del Programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria 
Química 

Dr. Josep Ferré Coordinador del Programa de doctorat en Tecnologia de Nanosistemes, 
Bioenginyeria i Energia 

Dr. Benjamí Martorell  Coordinador Escola de Postgrau i Doctorat, PAS 
Sra. María de los Ángeles 
Ramírez (secretària) 

Tècnica de suport de qualitat de l’Escola de Postgrau i Doctorat, PAS 

Sr. Aitor Balmaseda (vocal 
estudiant) 

Representant dels estudiants de doctorat a l’Escola de Postgrau i Doctorat i 
doctorand del programa de doctorat en Enologia i Biotecnologia 

Dr. Albert Solé Daura (vocal 
titulat) 

Representant a la CAI dels titulats doctorats i antic doctorand del Programa de 
doctorat en Ciència i Tecnologia Química 

Font: Elaboració pròpia a març de 2020. 

 

La CAI va revisar els autoinformes d’acreditació i el 27 de febrer de 2020 i va aprovar els autoinformes 
d’acreditació i el pla de millora general de l’Escola de Postgrau i Doctorat (Evidència P2.12). A partir 
d’aquest moment s’inicia el procés d’exposició pública i de revisió dels autoinformes per l’EPD i pel 
GPiQ. 

Els mecanismes articulats per donar a conèixer el contingut de l’autoinforme als diferents col·lectius que 
formen part del centre, han estat: 

 Període d’exposició pública a l’apartat de Garantia de Qualitat de la web 
 Notícia destacada a la plana web  
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 Correu electrònic als membres de l’EPD (PDI, PAS, estudiants). 
 Correu electrònic a professionals i empreses col·laboradores 

Al període d’exposició es va rebre un correu electrònic amb propostes molt pertinents d’un director de 
departament que s’han incorporat als autoinformes. 

Però en plena fase de revisió dels autoinformes, el 15 de març de 2020, es va declarar l’estat d’alarma a 
tot el país per la pandèmia del COVID-19 amb les implicacions per totes les administracions, entitats i 
agències, sobre tot en l’aturada dels terminis i la manera de treballar. Consultant amb AQU Catalunya la 
possibilitat d’ajornar les acreditacions de la URV previstes pel juny de 2020. El 24 de març AQU 
Catalunya va confirmar l’ajornament de les visites externes per les acreditacions i per aquest motiu 
l’EPD juntament amb membres de la CAI va decidir ajornar també l’aprovació dels autoinformes pel CDE 
prevista inicialment pel 30 de març de 2020. Es va elaborar un nou calendari del procés de revisió i 
aprovació dels autoinformes, que preveia un nou període de revisió i exposició publica, fins el 15 de 
maig i l’aprovació final pel CDE del 28 de maig de 2020 (Evidència P1.3.d), i el lliurament a AQU el 29 de 
maig de 2020. 

Finalment un cop incorporades totes les recomanacions i revisions els autoinformes s’aproven per la CA 
de cada programa (Evidència P1.2.d) i el 28 de maig de 2020 s’aprova pel CDE de l’EPD (Evidència 
P1.3.d). 

Per a garantir el correcte desenvolupament del procés d’acreditació, l’EPD planifica conjuntament amb 
AQU Catalunya i el programa de doctorat la visita del comitè d’avaluació externa (CAE), i coordina el 
lliurament de tota la documentació necessària que consta, especialment, d’aquest autoinforme i de les 
evidències detallades a la guia per a l’acreditació dels programes de doctorat. Les evidències són 
aportades a través d’un espai Moodle específic de cada programa de doctorat, al qual es pot accedir a 
través del següent enllaç: https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79135. 
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS  
A continuació es realitza una argumentació basada en evidències i indicadors sobre el grau d’assoliment 
dels estàndards d’acreditació. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les 
dades més significatives que posen de manifest el compliment dels estàndards.  

El detall complet d’evidències es troba en l’apartat 6 del present informe i a l’annex, apartat 5 de 
l’informe, es troben els indicadors principals que es consideren per avaluar cada estàndard. 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

El disseny del programa (línies de recerca, perfil de competències i activitats formatives) està actualitzat 
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). El programa compta amb un informe favorable de la 
sol·licitud de verificació del títol oficial en tots els aspectes i la corresponent verificació favorable per 
resolució del Consejo de Universidades. El 2019 es va lliurar a AQU Catalunya una modificació de la 
titulació que afectava bàsicament a les línies d’investigació del programa (Evidència P2.8) que també va 
rebre l’informe favorable. 
 
Codi RUCT: 5600191 
Data de Verificació: Valoració favorable d’AQU Catalunya, 15/03/2013 

    Verificació positiva,  Resolució del Consejo de Universidades de 23/07/2013 
Curs d'implantació del doctorat: 2013-2014 
Data sol·licitud modificació: 26/03/2019. Informe favorable d’AQU Catalunya: 02/07/2019 

Curs d’implantació de les modificacions: 2018-2019  

Justificació de les modificacions realitzades a la titulació 

L’EPD té definits al SIGQ els procediments PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions i PR-EPD-004 
Modificació de titulacions (Evidència E1.10 i E1.11) que descriuen, en primer lloc, la sistemàtica per 
realitzar el seguiment periòdic de les titulacions i, en segon lloc, el procediment per informar i implantar 
la modificació de la titulació.  

L’ISPD (Evidència P2.7) proposava accions de millora que no suposaven modificacions de la memòria, ja 
que implicaven millorar la informació proporcionada a estudiants i directors/es sobre el programa i 
també disposar de millor feed-back de tots ells. Pel que fa a les modificacions substancials posteriors, 
per una part l’informe de valoració del seguiment d’AQU Catalunya (Evidència P2.6), indicant la 
conveniència d’adequar el nombre de places d’accés, i per altra la constatació interna de que les línies 
de recerca eren massa disperses i específiques i no responien adequadament a les necessitats del 
programa van aconsellar sol·licitar la modificació del programa en aquests dos aspectes, d’acord amb els 
procediments esmentats. 

El 21 de març de 2019 es van lliurar a AQU Catalunya les modificacions respecte a la memòria del 
doctorat verificada, aprovades totes elles per la CA del programa de doctorat (Evidència P1.2.c) i pel 
Comitè de Direcció de l’EPD (Evidència P1.3.a). Aquestes modificacions adeqüen el programa de 
doctorat a la realitat del seu funcionament en dos aspectes importants: les places de nou accés que 
s’ofereixen cada any es redueixen a 50 i les línies d’investigació, tot i que sense girs importants en la 
seva orientació, es presenten de forma més compacta. A l’Evidència P2.8 consta la memòria de 
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verificació modificada i la taula resum que es van lliurar a través de la SEDE per a la seva avaluació. La 
Taula 3.1.1 presenta resumidament aquestes modificacions. 

Taula 3.1.1.  Modificacions realitzades a la titulació amb valoració FAVORABLE d’AQU Catalunya  

Font: Elaboració pròpia a partir de la taula resum de modificacions presentada a la SEDE. 

 

La proposta de modificació del programa va ser avaluada i aprovada per AQU Catalunya el 2 de juliol del 
2019 (Evidència P2.9). Com a resum de la modificació que es va lliurar a AQU Catalunya a la Taula 3.1.1 
es detallen les modificacions realitzades a la titulació amb la consideració FAVORABLE d’AQU Catalunya  
i a l’Evidència P2.8 es presenta el resum de les modificacions així com la memòria modificada que es 
sotmeten a avaluació en aquest procés d’acreditació.  

 
 1.1. Mecanismes per garantir el perfil d’ingrés de doctorands/es 

L’oferta de places del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química va ser de 75 places de nou 
ingrés des del curs de la seva implantació, el 2013-14, fins al curs 2018-19. Aquesta oferta inicial estava 
justificada per la trajectòria ascendent de l’ICIQ i les previsions de creixement. Passant els anys, amb 
l’ICIQ perfectament assentat i la disminució de l’oferta de contractes predoctorals disponibles per part 
dels grups de la URV, s’observa que l’evolució de la demanda d’acord amb les sol·licituds de 
preinscripció rebudes automàticament a través de l’aplicació web (Taula 1.1 de l’annex 1) oscil·la entorn 
d’una mitjana de 55 i el nombre d’admesos sempre és inferior a 50. D’acord amb l’informe de valoració 
del seguiment (Evidència P2.6) l’oferta es redueix a 50 a partir del curs 2018-2019.  

Descripció 
modificació 

Justificació Origen de la 
proposta 

Curs 
implantació 

Aprovació 
per CDE 

Aprovació per 
AQU Catalunya 

Reducció del nombre de 
places de nou ingrés de 
75 a 50 (Evidència P2.8) 

Per tenir en compte de 
forma realista la demanda 

Seguiment 
Avaluació AQU 
de l’ISPD 

2018-2019 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3) 

Informe favorable 
(Evidència P2.9) 

Canvi d’obligatòria a 
optativa de l’activitat 
formativa “Projectes” 

La pràctica ha demostrat 
que el valor formatiu 
d’aquesta activitat 
s’assoleix millor si 
l’estudiant hi participa 
voluntàriament.   

CA 2017-2018 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3) 

Informe favorable 
(Evidència P2.9) 

Introducció d’una nova 
activitat obligatòria: 
entrevista a estudiants 
de segon curs 

Per millorar la comunicació 
amb els estudiants, donar 
a conèixer la CA, conèixer 
el progrés de la seva tesi, 
la seva integració social, 
etc. I per detectar 
problemes potencials   

PM de ISPD, 
Avaluació AQU 
Catalunya de 
l’ISPD 

2016-2017 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3) 

Informe favorable 
(Evidència P2.9) 

Fusió de les 51 línies de 
recerca de la memòria 
de verificació i els canvis 
incorporats 
posteriorment per altes 
i baixes a 29 línies més 
generals 

Per racionalitzar les línies 
de recerca i fer una oferta 
més compacta i clara 

Avaluació AQU 
Catalunya ISPD 
(Evidència P2.6) 

2018-19 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3) 

Informe favorable 
(Evidència P2.9) 

Actualització del 
professorat per baixes o 
altes (fins a gener de 
2019) 

Trasllats, jubilacions i 
incorporacions a la URV o 
l’ICIQ 

Avaluació AQU 
Catalunya ISPD 
(Evidència P2.6) 

2018-19 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3) 

Informe favorable 
(Evidència P2.9) 
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Les sol·licituds de preinscripció han estat variables, entre 39 i 65, amb el mínim el curs 2014-2015. Del 
total de preinscripcions rebudes, els estudiants admesos que han formalitzat la matrícula per curs 
acadèmic des del 2013-14 fins al 2018-19 han estat 46, 29, 38, 43, 43 i 37, respectivament, i durant el 
present curs 2019-20 al moment de tancar aquest informe, en què encara està oberta la segona fase de 
preinscripció i la matrícula, s’han preinscrit 41 candidats/es dels quals n’han estat admesos 34, i 31 
estan ja matriculats. La Taula 1.2 de l’annex 1 detalla el procés de preinscripció fins a la matrícula. A 
partir del curs 2017-2018 s’hi detalla el motiu de no admissió que en el programa Ciència i Tecnologia 
Química és gairebé sempre per motius tècnics: manca de documentació o no complir els requisits de 
titulació. L’exclusió per motius acadèmics ha estat realment l’excepció (2 casos al llarg del període). Per 
altra part, el percentatge de matriculats respecte al de preinscrits va del 70 al 84 % i només 
excepcionalment els candidats/es admesos deixen de formalitzar la matrícula (12 al llarg de tot el 
període). Les característiques d’un doctorat en un camp molt competitiu, que implica dedicació a temps 
complet molt difícil sense finançament, i dels grups receptors dels doctorands/es de Ciència i Tecnologia 
Química que disposen cada any de contractes predoctorals, expliquen aquests resultats. Els processos 
de selecció de les convocatòries tant a l’ICIQ (institució on tots els doctorand/es han d’estar vinculats 
per un contracte, ja sigui amb finançament propi o d’altres administracions) com a la URV (contractes 
Martí i Franquès, Fundació URV o altres) estan ja molt avançats quan s’obre la preinscripció, que per 
altra part té vàries fases al llarg del curs, i un elevat nombre de candidats/es sap ja que podrà comptar 
amb finançament quan formalitza la preinscripció. Són sobretot aquests estudiants motivats i ja objecte 
d’una preselecció acadèmica a través de convocatòries competitives els candidats que nodreixen la 
preinscripció d’aquest programa i després els estudiants admesos del programa.   

Del total de 237 estudiants de nou accés matriculats al programa de doctorat Ciència i Tecnologia 
Química entre els 6 cursos del 2013-2014 al 2018-2019, el 43 % són dones: 43% el 2013-14, 55% el 2014-
15, 47% el 2015-16, 40% el 2016-17, 32 % el (2017-18 i 43% el 2018-19) (Taula 1.2 de l’annex 1). La 
distribució per cursos és bastant homogènia i bastant propera a l’equilibri. Les diferències en els 
percentatges entre preinscripció i admissió i matrícula són poc significatives, com mostra la Figura 3.1.1. 

 

 

 Figura 3.1.1. Percentatges segons gènere durant el període   

La  procedència 

Pel que fa a la nacionalitat dels estudiants de nou accés, el Programa Ciència i Tecnologia Química està 
fortament internacionalitzat, com mostra la Figura 3.1.2 (Taula 1.4 de l’annex 1). El percentatge 
d’estudiants matriculats de nou accés de nacionalitat estrangera oscil·la per curs entre el 34 i el 51 %, el 
42% si es considera la globalitat del període, i l’anglès, a més de català i castellà, es llengua corrent de 
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les comunicacions habituals. La Taula 1.3 de l’annex 1 indica de forma agrupada la universitat de 
procedència, és a dir la universitat on han cursat el màster: URV, resta del Sistema Universitari Català 
(SUC), resta d’Espanya o estranger. La conclusió clara és que la majoria l’ha cursat en una universitat 
estrangera, el 42% al llarg del període. Un 32% ha cursat un màster a la URV, majoritàriament el màster 
Synthesis, Catalysis and Molecular Design, que s’imparteix totalment en anglès. L’11% ha cursat màsters 
en la resta del SUC i el 15% en la resta d’universitats espanyoles. Cal esmentar per altra part que del 32 
% d’estudiants que ha cursat un màster a la URV una part significativa prové de graus efectuats en altres 
universitats, del SUC, de la resta d’Espanya o estrangeres. No s’ha pogut documentar de forma 
sistemàtica aquesta afirmació, però sí, a tall d’exemple, il·lustrar-la analitzant la cohort 2018-2019 del 
programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química, en la que 15 estudiants provenien de màsters 
cursats a la URV, 12 del màster Synthesis, Catalysis and Molecular Design, i 3 del màster interuniversitari 
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. D’aquests 15, només 5 havien cursat el Grau a la URV, dels 10 
restants 3 en universitats del SUC, 5 en altres universitats de la resta de l’estat i dos en universitats 
estrangeres.  

 

 Figura 3.1.2. Percentatges segons nacionalitat durant el període 

La Taula 1.4 de l’annex 1  mostra els percentatges de candidats/es segons la procedència. El percentatge 
d’estudiants matriculats de nou accés de nacionalitat estrangera oscil·la per curs entre el 34 i el 51 %, el 
42% si es considera la globalitat del període. La procedència majoritària entre els estrangers és la Unió 
Europea, entre el 21 i el 27% dels matriculats segons els cursos, el 22% al llarg del període, al que s’ha 
d’afegir un 2% d’altres procedències europees, seguida d’Àsia, en un rang del l’11 al 21%, un 16% durant 
el període, sobretot procedents de Xina, que ja representen l’11%. La procedència d’Amèrica només 
representa un 2% dels matriculats en aquest període, i finalment la d’Àfrica, només representada pel 
Marroc, no arriba a l’1%. La Figura 3.1.3 representa la distribució d’estudiants segons la seva 
nacionalitat, en fase de preinscripció i un cop feta la matrícula. 

Si es comparen els resultats entre preinscrits i finalment matriculats, s’observa en general al llarg del 
període que disminueix el percentatge d’estrangers de nou accés matriculats, 42%, respecte al 
d’estrangers preinscrits, gairebé del 51 %. La manca de la documentació requerida i l’exclusió tècnica 
expliquen en general aquesta diferència. Destaca la particularitat de l’èxit absolut dels estudiants 
xinesos en aquest procediment administratiu. 

Aquestes dades mostren doncs com perfil esquemàtic de la internacionalització del programa gairebé 
una meitat dels estudiants admesos de nacionalitat estrangera, la meitat dels quals de centres de 
formació superior europeus, seguits de centres xinesos. Pel que fa als estudiants de nacionalitat 
espanyola, la gran majoria ha cursat el Grau fora de la URV, en el SUC o a la resta d’universitats 
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espanyoles, una part dels quals ha cursat un màster a la URV. Resulta doncs evident que aquest 
programa és poc endogàmic i atreu molts estudiants fora de l’àmbit local, fet que fàcilment es pot 
relacionar amb la important oferta anual de contractes predoctorals. El fet que la majoria de 
candidats/es hagi en paral·lel optat a unes convocatòries molt competitives és un factor determinant en 
aquesta composició.  

 

       

(a)                                                                                (b)                                                                                                        

Figura 3.1.3. Distribució per nacionalitats en fase de preinscripció (a) i un cop matriculats (b) 
dels estudiants de nou accés del programa Ciència i Tecnologia Química 

El perfil d’ingrés 

El mecanisme de què disposa el programa de doctorat per garantir que el perfil d’ingrés és adequat i 
coherent està descrit al PR-EPD-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula (Evidència E1.1). La CA del 
programa aplica els següents criteris de valoració específics (disponibles a la web del programa de 
doctorat http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7703/acces-i-admissio/) a l’hora de 
valorar l’admissió d’un nou candidat/a: 

 

Aquests criteris garanteixen que el perfil dels doctorands i les doctorandes del programa ajustat a les 
característiques del programa. El perfil de formació prèvia adequat és el de coneixements de química a 
nivell de màster, amb diferents orientacions segons la línia de recerca. Entre els requisits per a 
l’admissió els candidats/es han de presentar una sol·licitud de línia de recerca, dintre de l’oferta del 
programa. La CA podrà determinar l’adequació de la formació a la línia d’investigació. 

La memòria de verificació contempla una carta de recomanació per part d’un professor o professora del 
programa, que actualment denominem “carta de suport”. A la web del programa hi ha un model de 
carta de suport (Evidència E1.2) on s’indica explícitament el compromís, en cas de ser proposat 
director/a per la CA, de que el doctorand/a comptarà amb els mitjans materials i els espais per a dur a 
terme la seva investigació. Els casos en què es compta amb aquesta carta de suport, que inclou una 
proposta de línia de recerca, faciliten l’assignació posterior del director o directora de tesi i asseguren la 
màxima afinitat entre les aspiracions dels doctorands/es i el potencial investigador del professorat del 
programa. Aquesta eina d’orientació és molt convenient en el programa Ciència i Tecnologia Química 
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donat que, com s’ha indicat més amunt, la majoria de candidats/es han sigut prèviament objecte d’un 
procés de selecció competitiu per a optar a un contracte predoctoral i la relació amb un potencial 
supervisor/a ja existeix abans de la preinscripció. El bon funcionament d’aquesta eina té una altra 
conseqüència: la formació prèvia és adequada a la línia de recerca. El programa considera suficient la 
formació prèvia amb continguts de química a nivell de màster, sense altres complements de formació, si 
la línia de recerca assignada no els precisa. La memòria de verificació inclou complements de formació 
extrets d’assignatures dels màsters Synthesis, Catalysis and Molecular Design i Tècniques 
Cromatogràfiques Aplicades  màsters en els que estan implicats els grups de recerca de la URV i de 
l’ICIQ, i vinculats a les línies de recerca d’aquest programa  quan s’hagin d’activar. Les titulacions 
d’accés són molt majoritàriament màsters de ciències amb suficients continguts en química, en ciència 
de materials, que són adequats per algunes línies de recerca com la química computacional, o en 
bioquímica, també adequats per altres línies. L’alineament entre la formació dels candidats/es i la línia 
de recerca es veu facilitada per la selecció prèvia de les convocatòries a contractes predoctorals a les 
quals han optat la gran majoria d’ells/es. La CA, a la vista dels expedients acadèmics i la línia triada no ha 
considerat necessari activar aquests complements per a cap candidat/a. Els resultats de l’avaluació 
anual, la pràctica absència d’abandonaments i la satisfacció de doctorands/es i director/es, que 
comentarem més endavant, ho corroboren. 

La CA disposa també del procés PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació de director/a o línia 
d’investigació (Evidència E1.5), per si s’escau incorporar directors/es de tesis al programa o línies 
d’investigació que encaixin amb el perfil del doctorand/a i amb les característiques del programa. És 
relativament freqüent incorporar a través d’aquest mecanisme codirectors/es externs. Fruit de la 
implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del programa 
(Evidència P2.6) el 2006 l’EPD va dissenyar un programa d’ajuts a la matrícula per als estudiants de 
doctorat en règim de cotutela, que es va implantar el curs 2017-18. S’informa els estudiants i 
directors/es d’aquesta modalitat d’internacionalització però, no obstant això, són molt pocs els 
estudiants amb codireccions estrangeres que s’hi acullen.  

El perfil dels estudiants matriculats 

El percentatge d’estudiants estrangers entre el total de matriculats de cada curs, en no haver-hi 
pràcticament abandonaments, segueix la variabilitat que prové del percentatge d’estrangers de nou 
accés, que els cursos 2014-15 i 2015-16 va ser del 34%, mentre que tots els altres cursos sempre ha 
superat el 40%. En virtut de les disposicions transitòries del RD 99/2011, abans del curs 2017-18, el 
primer en què tots els estudiants matriculats ho estan d’acord amb aquesta regulació, el pes dels 
estudiants d’accés és més determinant, mentre que a partir d’aquest curs augmenta la regularitat, com 
mostra la figura 3.1.4.  

 

Figura 3.1.4. Percentatge d’estudiants estrangers de nou accés i del total de matriculats  del  
programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química durant al llarg del període. 
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La mitjana al llarg del període d’estudiants estrangers del total de matriculats ha estat del 42%. 

Pel que fa a l’origen, la Figura 3.1.5 representa la distribució per nacionalitats de tots els estudiants 
matriculats durant el curs 2018-2019 (Taula 1.6 de l’annex 1). La distribució no presenta cap diferència 
destacable a la de la Figura 3.1.3 (b), del que es desprèn que la provinença és força estable: dels 
estrangers, una meitat la constitueixen estudiants europeus i una quarta part estudiants xinesos. 

 

 

Figura 3.1.5. Distribució per nacionalitats de la totalitat d’estudiants matriculats en el programa  
Ciència i Tecnologia Química durant el curs 2018-2019. 

 

Una particularitat rellevant del programa Ciència i Tecnologia Química que ja s’ha esmentat més amunt 
és que gairebé la totalitat dels doctorands del programa disposa de contracte predoctoral. La Taula 1.5 
de l’annex 1 aporta informació parcial dels ajuts rebuts per estudiants del programa, basada en els ajuts 
de matrícula. Resulta molt parcial ja que no hi apareixen les contractacions que no comporten aquest 
ajut, ni les de de la Fundació URV ni les de l’ICIQ. Una millora d’aquesta informació s’hauria d’obtenir de 
forma independent al procés de matrícula. L’ICIQ és una fundació que només admet doctorands/es en 
règim de contracte predoctoral. Compta per finançar per via competitiva aquests contractes amb 
recursos propis majoritàriament obtinguts pels grups a través dels projectes i amb els recursos de les 
diferents convocatòries públiques, FPI, FI, FPU, Severo Ochoa, ITN i COFUND de la Unió Europea, etc. Els 
grups de la URV tenen accés als contractes predoctorals Martí i Franquès (Evidència E1.13) suportats per 
la URV, programa històric de la URV des dels primers Plans de Recerca, tot i que la denominació és més 
recent. Els departaments que donen suport a aquest Doctorat disposen regularment de places en 
aquesta convocatòria malgrat la disminució dels últims cursos. La URV disposa també de contractes del 
Programa COFUND (Evidència E1.14), del qual gaudeix una estudiant del programa. Per altra part, els 
grups de la URV també participen en les convocatòries catalana i estatals de contractes i alguns grups 
amb projectes amb el sector privat estableixen contractes predoctorals a través de la Fundació URV. En 
el moment de l’accés molts candidats tenen la perspectiva immediata del contracte un cop admesos i, 
els que no, estan pendents de convocatòries que es resolen durant el curs. Això fa que la pràctica 
totalitat dels estudiants pugui gaudir d’un contracte predoctoral al llarg del seu primer curs, ja sigui 
formalitzat amb la URV, amb la Fundació URV o amb l’ICIQ, o més excepcionalment d’un contracte amb 
una empresa on desenvolupa la seva recerca, com en el doctorat industrial. Això explica també que la 
dedicació sigui a temps complet, amb l’única excepció d’una persona al llarg d’aquests anys. Per altra 
part, la disponibilitat de contractes mereix indiscutiblement una valoració positiva, però la lentitud en 
que es resolen les convocatòries públiques, inclosa la Martí i Franquès, genera una feblesa important pel 
que fa a captar els millors candidats, ja que aquests poden comptar amb altres oportunitats durant el 
llarg procés previ a la resolució i, naturalment, s’hi acullen. L’ICIQ obre també convocatòries 
competitives que en general pot resoldre amb molta més agilitat.  

També fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del 
seguiment del programa (Evidència P2.6) rebut per part d’AQU Catalunya, es van revisar les línies de 
recerca i la definició dels directors/es de tesis per evitar línies de recerca inactives per l’excessiva 
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Unió Europea

Àfrica
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dispersió i es va modificar el programa de doctorat (Evidència P2.8 i Taula 3.1.1) seguint els processos 
PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions (Evidència E1.10) i PR-EPD-004 Modificació de titulacions 
(Evidència E1.11). Gràcies a la concentració de les línies de recerca del programa en unes més generals, 
totes estan actualment actives, si incloem les incorporacions del curs 2019-2020 a les dues línies sense 
activitat prèvia en el programa (veure taula 1.7 de l’annex 1). La distribució de doctorands/es en les 
línies de recerca del programa no és homogènia i es concentra de forma molt especial en algunes línies 
de recerca de l’ICIQ, degut sobretot als recursos que aquests grups poden destinar a contractes 
predoctorals. La participació en una convocatòria prèvia, i l’èxit de la gran majoria de candidats en la 
corresponent selecció, orienta necessàriament l’elecció de línia de recerca ja que les sol·licituds han 
d’estar en general avalades per un investigador, i configura la distribució de doctorands per línies de 
recerca. Tornarem sobre aquest punt més endavant però la homogeneïtat de la distribució no pot ser un 
objectiu del nostre programa sinó la garantia d’una formació adequada que culmini amb una tesi 
doctoral de qualitat.  

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el perfil dels doctorands i 
doctorandes admesos és molt coherent amb les característiques del programa i les línies d’investigació i 
que els doctorands i doctorandes disposen dels espais adequats i dels mitjans materials per realitzar la 
seva tesi i, a través de convocatòries competitives, disposen en la seva pràctica totalitat de contractes 
predoctorals durant aquest període. El programa de doctorat per tant assoleix amb excel·lència 
l’estàndard de disposar de mecanismes adients per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands/es 
sigui l’adequat i que el seu nombre sigui coherent amb les característiques i la distribució de les línies de 
recerca del programa i el nombre de places ofertes. 

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

 

 1.2. Mecanismes per a la supervisió de doctorands/es i de les activitats formatives 

D’acord amb el RD 99/2011, el mecanisme de què disposa el programa de doctorat per a la supervisió i 
seguiment de doctorands/es és a través del pla d’investigació (PlaInv), elaborat el primer semestre 
després de l’admissió (i revisable cada curs), i del document d’activitats del doctorand o doctoranda 
(DAD) (Evidència E1.7), elaborat cada curs acadèmic pel doctorand/a i supervisat pels seus directors/es 
de tesis. Aquest mecanisme està descrit al procediment PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del 
doctorand (Evidència E1.6) i a la URV es porta a terme a través de la plataforma en línia anomenada SAD 
(Seguiment i Avaluació del Doctorand). En l’apartat “Doctorands” de la web de l’EPD es pot consultar 
tota la informació relativa al SAD, així com l’enllaç directe a la plataforma i les guies d’usuari per a 
estudiants de doctorat (Evidència E1.9).  

Els doctorands i doctorandes accedeixen al SAD i incorporen el Pla d’investigació, on han de descriure 
els objectius de la tesi doctoral així com els mitjans, la metodologia que s’emprarà i la planificació 
temporal per aconseguir-los, i en el DAD recullen les activitats realitzades durant cada curs acadèmic 
(activitats formatives, publicacions, estades de mobilitat, etc). La incorporació del PlaInv és obligatòria el 
curs de l’accés i es pot modificar posteriorment. 

Respecte a les activitats formatives els doctorands/es han d’efectuar obligatòriament les que consten a 
la memòria de verificació modificada i poden cursar qualsevol de les que s’ofereixen a través del pla de 
formació transversal de doctorat (Evidència E1.12). Les han de registrar al SAD i és el director/a de tesi 
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i/o el tutor/a acadèmic a través del SAD els que supervisen que siguin adequades al perfil del 
doctorand/a. 

En tot moment, els directors/es de tesis poden accedir a l’aplicatiu en línia SAD per fer un seguiment del 
DAD i el PlaInv dels seus doctorands i doctorandes i, d’aquesta manera, poden discutir amb ells la 
informació dipositada així com promoure, si s’escau, alguna modificació abans de la seva avaluació.  

A més, els directors/es i els tutors/es són els responsables d’autoritzar i verificar les activitats 
registrades pel doctorand o doctoranda, així com d’elaborar els informes de seguiment i avaluació 
(Evidència E1.8) cada curs acadèmic sobre el grau d’aprofitament i assoliment dels resultats 
d’aprenentatge. 

Al final de cada curs acadèmic, la CA, en base als informes dels directors/es i tutors/es disponibles a la 
plataforma SAD (Evidència E1.8), avaluarà el DAD i PlaInv de cada doctorand o doctoranda.  

Aquest mecanisme de seguiment i avaluació emprat des de la implantació dels programes de doctorat 
del RD 99/2011 ha suposat una eina altament adequada, molt especialment a mesura que s’han 
incorporat les millores proposades pels diferents agents i s’han depurat les incidències de la primera 
versió de la plataforma SAD. 

Tal i com mostra la web del programa Ciència i Tecnologia Química, el programa contempla activitats 
formatives obligatòries i optatives que seran detallades a l’estàndard 6. D’entre les obligatòries, algunes, 
les sessions de tutoria o els seminaris de grup, queden sota el control del director de tesi i no 
s’introdueixen en el SAD. Totes les altres activitats, des de l’assistència obligatòria a un nombre de 
conferències per any, les assistències a congressos, les publicacions, la participació a cursos de diferent 
tipologia de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) o altres entitats, la mobilitat internacional, la 
participació en docència o la participació en òrgans de representació, s’inclouen en el SAD. 

En el programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química ha anat augmentant la matrícula total durant 
cinc cursos, tot substituint al llarg d’aquests anys els estudiants de regulacions anteriors. Aquest espai 
de temps és consistent amb la durada mitjana de les tesis del programa, d’una mica menys de 4 anys, i 
tenint en compte que les admissions i matrícules s’estenen des del setembre fins al segon trimestre del 
curs. El curs 2017-18 és el primer sense cap estudiant de regulacions anteriors al RD 99/2011. Prenent el 
curs 2018-19 com exemple, s’hi ha avaluat un total de 152 doctorands/es dels 162 matriculats, ja que 8 
persones van dipositar la tesi abans del tancament de la primera convocatòria, a finals d’abril, i dues 
altres no van emplenar el SAD, una havent renunciat a l’inici del curs per raons personals, l’altre en baixa 
per accident en el moment del tancament de la primera convocatòria. D’aquests 152, 91 homes i 61 
dones (en la tònica mitjana abans esmentada del 40% de dones), 150 (totes les dones i 89 homes) van 
ser avaluats favorablement en primera convocatòria i dos van ser considerats no aptes. En segona 
convocatòria, l’estudiant de baixa també va poder ser avaluat favorablement, així com un dels avaluats 
negativament, i el segon no es va presentar. La mateixa tònica s’ha mantingut al llarg dels diferents 
cursos d’implantació del programa com mostra la taula 1.8 de l’annex 1 i a la taula 6.2 de l’annex 6: molt 
pocs abandonaments o no presentats, i la pràctica absència d’avaluacions negatives. Els resultats 
altament satisfactoris venen a confirmar que el perfil de cada estudiant ha estat en general adequat a la 
línia de recerca assignada.  

La valoració dels usuaris 

El programa compta amb dos tipus de valoracions, per una part les enquestes institucionals i per altra 
una petita enquesta que contesten de forma anònima els estudiants que participen en les entrevistes de 
segon curs, una proposta de millora introduïda el curs 2016-2017 per tal de tenir millor informació sobre 
el dia a dia dels estudiants per part de la CA, en la línia de l’informe de la valoració del seguiment de 
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millorar la comunicació entre CA, estudiants i EPD, per una part, i millorar els procediments de valoració 
de la satisfacció dels estudiants per altra. Aquesta entrevista a estudiants de segon curs va seguida 
d’una breu enquesta anònima. Els membres de la CA valorem de forma molt positiva aquest contacte 
informal i també ho fan els estudiants, com alguns comenten a l’enquesta esmentada.  

A les enquestes institucionals de satisfacció de doctorands/des i de directors/es de tesis realitzades 
bianualment el curs 2015-16 i el 2017-18 (Evidència E3.9) es va consultar ambdós col·lectius sobre el 
seguiment per part els directors/es, i sobre l’avaluació i el seguiment a través del SAD i l’eina emprada. 
Els resultats sobre l’avaluació a l’enquesta institucional dirigida als doctorands/es, (Evidència E3.11, 
resultats a l’annex 5), tot i que el grau de resposta és baix ja que només contesta el 20% dels 
matriculats, se’n deriva que el 60% dels estudiants es considera satisfet (35,30%) o molt satisfet 
(26,47%) sobre aquest aspecte, amb una mitjana de 7 sobre 10 Aquest resultat es pot comparar 
consistentment amb la valoració mitjana que d’aquest mateix aspecte fan els estudiants de segon curs 
del programa  que oscil·la entre el 7,3 i el 8,4 sobre 10, amb tendència de millora els dos últims cursos 
(veure resultats a l’annex 5). Una crítica habitual entre els estudiants ha estat que la plataforma no 
estigués sempre oberta, el que es devia a raons tècniques superades aquest curs en que s’ha obert al 
desembre. La valoració que els directors/es fan actualment d’aquesta eina és encara més positiva 
(annex 5), un 54,54 % es mostra satisfet i un 36,36% molt satisfet, amb una mitjana de 8,2 sobre 10.  

Analitzant les enquestes de satisfacció de tots els programes de doctorat (Evidència E3.13, l’EPD va 
detectar la demanda de cursos virtuals i en anglès, per tant al pla de millora s’ha incorporat la proposta 
2019-20 PM-EPD-1.2-01. Es revisarà l’oferta actual de cursos transversals per adaptar-los a les 
necessitats dels doctorands i es treballarà en el projecte de formació transversal semi-virtual de la Xarxa 
Vives. 

El Pla de Formació Transversal per a Doctorands de la URV, que s’ha desplegat totalment a partir del 
curs 2018-19, es va posar en marxa el curs 2017-18 oferint com a prova pilot 7 cursos als doctorands/es 
del programa d’ajuts predoctorals Martí i Franquès COFUND (finançat pel programa de recerca i 
innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut del acord de subvenció Marie Skłodowska-Curie 
núm. 713679). 

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa disposa de 
mecanismes molts adequats per a la supervisió dels doctorands i doctorandes, tant de l’evolució del seu 
pla d’investigació com de les activitats formatives cursades, i que per tant s’assoleix amb excel·lència 
aquest estàndard. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

Per concloure la valoració de la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), considerem que el 
programa presenta un punt fort en l’atractivitat d’estudiants estrangers i també d’altres universitats 
espanyoles, aquests últims captats ja en general a nivell de màster. Té també un punt fort en 
l’adequació de la formació prèvia dels estudiants que es demostra amb l’escassíssim fracàs a les 
avaluacions i els pocs abandonaments. Sens dubte, contribueix al bon nivell d‘aquests estudiants que la 
gran majoria ha passat per un procés previ de selecció en convocatòries públiques de contractes 
predoctorals, que resulten molt eficaces per a la captació d’estudiants del programa. Es consideren 
també adequades les millores per promocionar i fer captació general dels programes de doctorat que 
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proposa l’EPD (2018-19 PM-EPD-1.1-01-02-03). Pel que fa al Programa Ciència i Tecnologia Química, 
amb l’ajut del Servei de Gestió de la Recerca de la URV i la unitat de Recursos Humans de l’ICIQ, 
s’intentarà generar una base de dades fiable dels contractes predoctorals i la seva tipologia subscrits 
pels doctorands/es del programa (2019-2020 PM-CiTQ-1-01) que permeti emetre valors fiables d’aquest 
indicador. Per tot això, considerem que l’estàndard 1 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del 
programa de doctorat, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits 

L’EPD és la responsable de publicar i mantenir actualitzada la informació pública de les titulacions que té 
adscrites, d’acord amb el procediment PR-EPD-007 Publicació d’informació sobre titulacions (Evidència 
E2.1), d’acord amb un disseny de web del programa comú per a tots. 

Tant des de la web de la URV com directament des de la web pròpia de l’EPD, tots els col·lectius poden 
accedir fàcilment a l’oferta de Doctorat de la URV on es proporciona una descripció acurada, veraç i 
actualitzada de la següent informació de cada programa: 

- Presentació i objectius del títol 
- Característiques principals del títol  
- Contacte acadèmic i contacte administratiu 
- Professorat del programa 
- Línies d’investigació, directors/es de tesis, grups de recerca 
- Activitats formatives i de mobilitat 
- Requisits específics d’accés i d’admissió 
- Matrícula, ajuts i beques 
- Sortides professionals 

Aquesta informació es presenta en català, en castellà i en anglès. 

També es pot accedir a la informació general sobre el doctorat i l’EPD, com ara normatives, calendaris, 
procediments, tràmits administratius i terminis, activitats formatives transversals, programa de formació 
per a supervisors i supervisores de tesis, etc. Així mateix, l’EPD també publica informació sobre els 
mecanismes de garantia de la qualitat i el desenvolupament operatiu de cada programa de doctorat. Els 
indicadors que l’EPD publica sobre el desenvolupament operatiu dels programes de doctorat consideren 
la perspectiva de gènere i estan disponibles a l’apartat de Qualitat de la web de l’EPD, estan resumits a 
la Taula 2.1 de l’annex 2, i explicats a la guia de suport per als coordinadors i les coordinadores dels 
programes de doctorat (Evidència E2.3). 

Tots aquests continguts relatius al doctorat són públics, disponibles en 3 idiomes (castellà, català i 
anglès) i fàcilment accessibles a través de la web de la URV. Contenen informació veraç, completa, 
actualitzada i conté tots els requisits d’informació pública i d’indicadors disponibles a les Taules 1.1. i 1.2 
de l’apartat 3.2 de la Guia per a l’acreditació dels programes oficials de doctorat d’AQU Catalunya. A la 
Taula 2.2 de l’annex 2 del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar-ne la localització. 

Periòdicament, i més recentment com a resultat del procés de modificació PR-EPD-004 Modificació de 
titulacions (Evidència E2.2), el personal tècnic de l’EPD i el coordinador/a de doctorat comproven que la 
informació pública referent al programa està actualitzada i, en cas necessari, es procedeix a la realització 
dels canvis necessaris. 
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Addicionalment, fruit de la implantació per una banda de la proposta de millora de l’Informe de 
Seguiment de l’EPD (des d’ara ISU) PM-EP-05 (Evidència P2.10) i de les recomanacions i suggeriments de 
l’informe de valoració del seguiment del programa (Evidència P2.6) rebuts per part d’AQU Catalunya per 
l’altra, l’EPD juntament amb el Servei de Recursos Informàtics i TIC (des d’ara SRTIC), va començar a 
treballar el 2017 i continua treballant actualment en la millora de les bases de dades i explotació de 
resultats per tenir disponibles de manera automatitzada el major nombre d’indicadors i informació 
pública a la pàgina web (Evidència E2.4). Els indicadors disponibles a la web sobre el desenvolupament 
operatiu del programa de doctorat que es publiquen cada curs acadèmic estan disponibles a l’apartat de 
qualitat/indicadors de la web de l’EPD i a l’annex 2 està disponible la taula 2.1 que conté el detall dels 
indicadors publicats ja sigui en forma de taula o de gràfic. l’EPD està també treballant amb el SRTIC per 
publicar de manera automàtica i dinàmica les línies d’investigació i el professorat del programa i 
d’aquesta manera tenir sempre actualitzada aquesta informació en els tres idiomes. El professorat 
enllaçarà directament i automàticament amb la informació i Currículum de l’investigador/a que la 
universitat publica a la web Qui investiga. 

A les enquestes de satisfacció de doctorands/es i de directors/es de tesis (Evidència E3.9) es va consultar 
a ambdós col·lectius si la informació dels estudis de doctorat disponibles al web és clara i entenedora 
(pel que fa a objectius, activitats formatives, avaluació anual, tràmits administratius, etc). A l’enquesta 
2017-2018 un 35,30% dels estudiants es mostra satisfet i un 26,47% molt satisfet respecte a aquest 
punt, amb una mitjana de 6,7 sobre 10 (veure resultats annex 5) mentre que la mitjana de l’opinió dels 
directors és de 7,9 (veure resultats annex 5). A altres preguntes de l’enquesta institucional a estudiants, 
hi ha més dispersió en les respostes, com a la claredat de tràmits administratius, de valoració mitjana 
6,3, tot i que la petita enquesta del programa (veure resultats annex 5) mostra una visió global més 
favorable, tot i que la majoria confessa en les entrevistes que no han accedit mai a la web de doctorat. 
La valoració dels directors de tots aquests aspectes és més elevada, 7,8-7,9. La valoració que fa la CA del 
nivell de satisfacció respecte a aquests aspectes és que la forma de presentar tota la informació no 
arriba fàcilment a estudiants amb gran diversitat de procedències i cultures administratives que no 
copsen la utilitat de la majoria d’aspectes ni de tràmits. 

Amb la voluntat de millora contínua es preveu seguir avançant amb l’automatització d’alguns indicadors 
a la web com són les enquestes 2019-20 PM-EPD-3-03, i amb el projecte actual d’automatització del 
contingut del programa sobre línies d’investigació i professorat 2019-20 PM-EPD-3-04. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual la institució publica la informació veraç, completa i actualitzada sobre les 
característiques del programa, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.  

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X    

 

 2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de doctorat a tots 
els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, si escau, de la seva acreditació 

Tant des de la web de la URV (www.urv.cat) com directament des de la web pròpia de l’EPD 
(http://www.doctor.urv.cat/), tots els col·lectius poden accedir fàcilment a tota la informació 
esmentada a l’apartat anterior del present document.  
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D’acord amb el procediment PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions (Evidència E2.5) del SIGQ de 
l’EPD, una vegada aprovat l’ISPD (Evidència P2.6), aquest es publica a l’apartat de Qualitat de la web de 
l’EPD per tal que sigui accessible a tots els agents d’interès.  

En aquest mateix apartat de Qualitat es publiquen les memòries verificades dels programes de doctorat 
(Evidència P2.5), informació sobre els resultats del seguiment i acreditació si s’escau, a més d’altres 
documents o informacions d’interès relatius als processos de garantia de qualitat de l’EPD. Aquesta 
informació és d’accés fàcil a través de la web, es publica de forma agregada i completa, i s’actualitza 
permanentment. Per aquest motiu, considerem que el programa de doctorat Ciència i Tecnologia 
Química assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual la institució garanteix un fàcil accés a la 
informació rellevant del programa de doctorat a través a tots els grups d’interès, que inclou els resultats 
del seguiment del programa i, si s’escau, de la seva acreditació. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X    

 
 

 2.3. La institució publica el SIGQ en què s’emmarca el programa de doctorat 

La informació sobre el sistema de garantia de la qualitat està disponible per a tots els agents implicats, 
tant interns com externs a la Universitat, i per al públic en general. a través d’un apartat específic de 
Qualitat a la pàgina web de l’EPD. En aquest apartat es pot trobar la Política de Qualitat (Evidència E2.6), 
el Manual de Qualitat (Evidència E2.7) que inclou la definició i abast del SIGQ en què s’emmarquen les 
titulacions i els processos que en formen part, a més d’altres documents o informació d’interès relatives 
als processos de garantia de qualitat de l’EPD.  

Addicionalment a la publicació d’aquests documents, l’EPD difon de manera exhaustiva la informació 
sobre la seva política i processos de qualitat i els informes i altres elements que se’n deriven a través de 
les següents accions: 

 A nivell de responsables de doctorat: informació periòdica i actualitzada a través de l’Informe 
del Director de l’EPD que es presenta a la reunió mensual del Comitè de Direcció de l’EPD. 

 A nivell de tota la comunitat universitària: divulgació dels processos de qualitat de l’EPD per 
mitjà de la URVActiv@, el Diari Digital de la Universitat Rovira i Virgili,  
http://diaridigital.urv.cat/. 

Considerem per tant que el programa de doctorat assoleix l’estàndard segons el qual la institució 
publica el SIGQ en què s’emmarca el programa de doctorat, garantint-ne un fàcil accés a tots els grups 
d’interès.  

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X    

 

Quant a la informació pública (Estàndard 2), valorem com a punt fort l’esforç continuat en mantenir, 
revisar i actualitzar-la, tal i com es va plantejar en el Pla de Millora general de l’EPD. Com a resultat, la 
institució compta amb informació veraç, completa i actualitzada tant pel que fa als aspectes generals del 
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doctorat com a les característiques específiques del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química i 
el seu desenvolupament, com per exemple les activitats formatives especifiques, els sistema 
d’avaluació, els ajuts i beques, les línies d’investigació del programa i el seu professorat. Aquesta 
informació és accessible per a tots els agents d’interès i inclou tant resultats acadèmics com de 
satisfacció, informació sobre la verificació, seguiment i acreditació del programa. També es difon de 
forma adequada tota la informació rellevant sobre la política de qualitat, els processos i el sistema de 
garantia de qualitat. Per tot el que s’ha indicat, considerem que l’estàndard 2 s’assoleix en progrés vers 
l’excel·lència. 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

L’EPD ha definit la seva política i estratègia de qualitat, així com les responsabilitats en l’assegurament 
de la qualitat en el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ en endavant). Dins d'aquest 
context, l’EDP ha dissenyat i aprovat la seva Política de Qualitat i el Manual de Qualitat i ha definit els 
processos que en formen part.  

 Política de Qualitat de l'EPD  
 Manual de qualitat  
 Processos de Qualitat: 

1. Processos estratègics 
2. Processos clau 
3. Processos de suport 

 

3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de doctorat, el seu 
seguiment i la seva acreditació 

Disseny i aprovació del programa  

Tots els programes de doctorat de la URV han estat dissenyats, aprovats i verificats positivament 
seguint:  

 el procés estratègic PR-EPD-002-Planificació de titulacions del SIGQ (Evidència E3.2), que 
concreta de forma detallada i completa les tasques i els agents implicats. 

 la Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat 
d’AQU Catalunya. 

Aquest procés s’ha aplicat al programa de doctorat que es proposa per acreditar i la implantació del 
procés es valora positivament ja que ha permès el disseny i l’aprovació de les titulacions, aconseguint la 
verificació favorable del programa.  

La universitat publica a la web les memòries i les resolucions de verificació de tots els seus programes de 
doctorat. Com a evidències específiques del procés de verificació d’aquest programa, s’acompanyen les 
actes d’aprovació per Comitè de direcció de l’EPD (Evidència P1.3.a) i del Consell de departament de 
Química Física i Inorgànica (Evidència P1.2.a) 

Seguiment del programa implantat  

El seguiment dels programes de doctorat es duu a terme seguint:  
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  el procés clau PR-EPD-003 -Seguiment i millora de titulacions del SIGQ (Evidència E3.4), que 
concreta de forma detallada i completa les tasques i els agents implicats. 

  la Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat d’AQU Catalunya. 

Prèviament al present procés d’acreditació, el programa de doctorat va elaborar l’ISPD (Evidència P2.7) 
fins al curs acadèmic 2015-2016, per al qual la coordinació del programa va analitzar els indicadors 
disponibles i el resultat de les reunions de coordinació docent. Els ISPD s’aproven pel Comitè de Direcció 
de EPD (Evidència P1.3.b). 

Un cop elaborats i aprovats els ISPD es publiquen al web de la universitat. En particular, des del 
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química es valora molt positivament tot el procés de 
seguiment perquè ha permès l’anàlisi i la revisió de la implantació, el desenvolupament i els resultats del 
mateix, i ha possibilitat la detecció d’aspectes a millorar que efectivament s’han introduït com les 
enquestes de satisfacció a doctorands/es, directors/es i titulats/des. 

Un cop rebuts tots els informes de valoració del seguiment dels programes de doctorat de la URV 
(Evidència P2.6), l’EPD va elaborar un informe que incloïa taules unificades amb totes les recomanacions 
i millores proposades per la comissió d’avaluació d’AQU Catalunya, ja que es va detectar que alguns dels 
punts proposats en les titulacions d’un àmbit es podien traslladar a altres àmbits, així com taules dels 
punts forts detectats. Aquesta informació es va presentar també al Comitè de Direcció de l’EPD per 
analitzar-la amb tots els coordinadors/es dels programes de doctorat i tenir-ho en compte en el 
seguiment anual de tots els programes de doctorat de la URV. 

Així gràcies al seguiment que va fer la coordinació del programa de doctorat al ISPD (Evidència P2.7) i 
que ha continuat fent durant aquests darrers cursos, a les recomanacions de la valoració dels informes 
de seguiment lliurats per AQU Catalunya (Evidència P2.6) i als processos mencionats anteriorment, al 
març de 2019 es van lliurar a AQU Catalunya les modificacions del programa de doctorat (Evidència 
P2.8) amb un informe favorable per part d’AQU Catalunya. 

Les possibles modificacions són fruit de l’anàlisi i revisió derivades del procés de seguiment d’acord 
amb:  

 el procés clau PR- EPD-004 Modificació de titulacions del SIGQ (Evidència E3.6) 
 i els Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els 

programes de doctorat d’AQU Catalunya. 

 

Acreditació del programa 

 El procés d’acreditació es duu a terme seguint:  

  el procés estratègic PR-EPD-006-Acreditació de titulacions del SIGQ (Evidència E3.6), que concreta 
de forma detallada i completa les tasques i els agents implicats  

  i la Guia per a l’acreditació dels programes oficials de doctorat d’AQU Catalunya. 

El procés de seguiment de programes de doctorat previ a l’acreditació ha facilitat la recollida 
d’informació, valoracions i millores necessàries per a l’elaboració del present autoinforme d’acreditació. 
L’elaboració de l’autoinforme està detallat a la secció 2 d’aquest document.  

El programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química valora positivament la implantació d’aquest 
procés d’acreditació perquè, d’una manera més àmplia que el procés de seguiment, ha permès l’anàlisi 
detallada dels indicadors, del desenvolupament i dels resultats disponibles de la titulació. Així, tal com 
s’indica a la darrera secció d’aquest informe, en el Pla de millora, la implementació de les diferents 
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propostes de millora recollides en aquest informe no han de comportar una modificació (substancial) de 
la memòria verificada del programa. És previsible que en els propers anys hi hagi alguna variació del 
professorat del programa com a conseqüència de les jubilacions i de possibles altes en el professorat del 
Departament de Química Física i Inorgànica, del Departament de Química Analítica i Química Orgànica 
de la URV i de l’ICIQ, amb les conseqüents evolucions o modificacions de línies d’investigació. Si es dóna 
el cas, es sol·licitarà la modificació (no substancial) del llistat de possibles tutors/directors del programa 
en la memòria verificada del programa.  

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el SIGQ facilita els processos de 
disseny i aprovació del programa de doctorat, el seu seguiment i la seva acreditació amb una definició 
clara dels mateixos i que per tant s’assoleix amb excel·lència aquest estàndard. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X    

 

3.2. El SIGQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient del programa de doctorat.  

El SIGQ de la URV contempla la recollida de forma centralitzada de tot un conjunt d’indicadors d’accés, 
matrícula, professorat, resultats, inserció laboral i la seva evolució, rellevants per a la gestió, el 
seguiment i la futura acreditació dels programes. Els indicadors de la Taula 1.2 de l’apartat 3.2 de la Guia 
per a l’acreditació del programes oficials de doctorat d’AQU Catalunya i tots els necessaris per justificar 
l’assoliment dels estàndards s’han implantat al repositori institucional intern La URV en Xifres i a la web 
de l’EPD, veure Taula 2.1 de l’annex 2. El SIGQ garanteix la recollida de la informació mitjançant els 
diferents processos que el componen.  

L’EPD ha treballat intensament juntament amb el SRTIC per aconseguir que actualment els indicadors es 
publiquin automàticament a la web de la universitat i que siguin accessibles externament (Evidència 
E2.4), fins ara només accessibles als membres de la URV a través de la intranet mitjançant la base de 
dades Sistema Integrat d'Informació i Anàlisi, SINIA-URV en Xifres. A La URV en Xifres també es 
publiquen altres indicadors complementaris, consultables per les coordinacions dels programes. 

Malgrat algunes dificultats, sobre tot a l’hora de revisar els resultats dels indicadors i també en l’origen 
de la informació en funció de l’usuari que la introdueix, estem molt satisfets de la quantitat i qualitat de 
la informació publicada, gràcies a la gestió que permet el SIGQ per recollir la informació i resultats i 
gràcies a les revisions que s’han fet per tots els membre implicats (SRTIC, Coordinadors/es, EPD, GPiQ i 
GR). 

Enquestes de satisfacció a doctorands/es i directors/es 

Per mesurar el grau de satisfacció dels principals grups d’interès (estudiants, directors/es de tesi, 
titulats) l’EPD disposa del procés de suport PR-EPD-025- Avaluació de la satisfacció de l’usuari (Evidència 
E3.8) i conjuntament amb els coordinadors/es dels programes de doctorat han dissenyat i implantat 
dues enquestes de satisfacció, una per a doctorands i doctorandes i, l’altre, per al professorat i directors 
o directores de tesi (Evidència E3.9), amb les quals es vol determinar la seva valoració en relació a: 

− L’accés als estudis de doctorat  
− La supervisió dels doctorands/es  
− El programa de doctorat (la formació, el seguiment i l’avaluació, etc.) 
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− L’organització universitària dels estudis de doctorat (acadèmica i administrativa)  

El primer estudi de satisfacció del doctorat impulsat des de l’EPD es va realitzar durant el curs 2015-16 
(Evidència E3.11). La participació global a les enquestes de satisfacció va ser del 24,5% dels 
doctorands/es i del 16,4 % del professorat i directors/es de tesi, els resultats d’aquest estudi es van 
reflectir als informes de seguiment dels programes de doctorat i a l’ISU de l’EPD, lliurats a principis de 
2017 (Evidència P2.10). 

Els mecanismes transversals que l’EPD va activar per incrementar la participació en les enquestes (acció 
PM-EPD-04 del Pla de Millora de l’EPD) van ser els següents: 

- Revisar les enquestes: En virtut de les seves competències, el Comitè de Direcció de l’EPD va 
convocar la comissió delegada de Seguiment i Acreditació, per tal de revisar el redactat de les 
preguntes formulades tant en les enquestes per a doctorands/es com en les enquestes per a 
professorat i directors/es de tesi, amb l’objectiu de fer-les més entenedores, incorporar les 
actualitzacions necessàries i els suggeriments rebuts a l’avaluació de l‘ISPD per part d’AQU 
Catalunya (Evidència P2.6). 

- Informar els estudiants de nou accés, durant l’acte de Benvinguda que organitza anualment 
l’EPD, de la rellevància de la seva opinió per a la millora continua dels programes de doctorat i 
fomentar, d’aquesta manera, la seva participació. 

- Reforçar la conscienciació del professorat i de directors/es de tesi sobre la importància de les 
enquestes per a la detecció de problemes i incorporació de millores en la gestió i organització 
del doctorat, així com de les seves implicacions en els processos de seguiment i acreditació dels 
programes. 

Els coordinadors/es van fer recordatoris i seguiment tant a doctorands/es com a directors/es de tesi. El 
programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química ha sol·licitat per correu electrònic la participació 
d’estudiants i professors/es en les enquestes de satisfacció. Però l’EPD considera que s’ha de continuar 
treballant per mantenir i incrementar la participació en les enquestes i per tant proposa en el nou pla de 
millora de l’EPD la millora 2019-20 PM-EPD-3-03. 

Després de la implantació i consolidació de les mesures generals i les específiques del programa 
orientades a l’increment de la participació en les enquestes, el segon estudi de satisfacció del doctorat 
de la URV es va realitzar durant el curs 2017-18. En aquesta ocasió, la participació global va assolir el 
41,9 % dels estudiants i el 36,2 % del professorat, aproximadament el doble que en l’edició anterior, 
esmentada més amunt.  

Quant als resultats específics del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química, la participació a les 
enquestes 17-18 va ser del 22% dels doctorands/es i del 33% del professorat i directors/es de tesi del 
programa. La participació dels estudiants ha estat baixa però ha millorat significativament des de 
l’enquesta anterior ja que ha estat més del doble . La del professorat està més pròxima a la mitjana de la 
URV (Veure resultats a l’annex 5). 

Als resultats de les enquestes de l’annex 5, s’observa que els estudiants estan raonablement satisfets 
amb el seu doctorat (que valoren amb una mitjana de 7 sobre 10, per 6,6 en l’enquesta anterior). 
S’observa també que tots els indicadors comparables han millorat respecte a l’enquesta anterior. Els 
resultats d’aquestes enquestes es comentaran en detall a l’Estàndard 5.  

L’EPD també va considerar essencial analitzar el conjunt de resultats de totes les enquestes dels 
programes de doctorat i va elaborar el març de 2018 un informe on s’analitzaven els resultats i sobre tot 
els comentaris i necessitats plantejades pels doctorands/es de tots els programes de doctorat (veure 
Evidència E3.13) per tal de prendre les mesures adients per millorar els problemes generals detectats. 
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Enquestes a titulats/des 

Un altre dels aspectes que l’EPD va detectar que havia de desenvolupar i implantar gràcies a l’elaboració 
dels informes de seguiment dels programes de doctorat i als informes de valoració d’AQU Catalunya era 
la implantació d’una metodologia per l’anàlisi de la inserció laboral. Així l’EPD va dissenyar i implantar el 
procés PR-EPD-25 -Avaluació de la satisfacció de l’usuari i durant el curs 2018-2019 va dissenyar i 
implantar l’enquesta de satisfacció adreçades als doctors i les doctores de la URV (Evidència E3.10, 
resultats a l’annex 6) per a poder valorar, d’una banda el seu grau de satisfacció amb els procediments 
que s’han de realitzar en l’última etapa del període doctoral i d’altra banda com l’obtenció de la titulació 
de doctor o doctora ha afectat la seva vida laboral posteriorment. L’EPD facilita l’enquesta 
electrònicament i a l’acte de graduació del 14 de novembre de 2019 va lliurar a tots els doctors/es 
assistents el codi QR per tal que la puguin contestar “in situ” o més tranquil·lament en un altre moment. 
Per millorar la participació i recollida d’informació es proposa lliurar l’enquesta també en el moment en 
que els ja doctors/es van a sol·licitar i/o recollir el títol a les secretaries de campus (2019-20-PM-3.2-
01.Millora difusió enquestes titulats). La CA del programa de Doctorat Ciència i Tecnologia Química 
recolza aquesta iniciativa. 

Recentment, la CA del programa ha enviat un correu electrònic a tots els titulats/des del programa dels 
quals té l’adreça actual, sol·licitant que emplenessin l’enquesta de satisfacció per ajudar-nos a millorar 
el programa i també els processos. Els resultats obtinguts en l’enquesta de satisfacció dels doctors/es 
del programa sobre els processos de la URV i de la seva inserció laboral s’analitzen a l’estàndard 6 
d’aquest autoinforme, veure annex 6.  

Gràcies a la recollida d’informació sobre la satisfacció de tots els grups d’interès (alumnat, professorat, 
titulats) el programa i l’EPD l’analitzen i la tenen en compte en la gestió del programa. 

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el SIGQ garanteix molt 
adequadament la recollida d’informació i de resultats rellevants per la gestió eficient del programa, i 
que per tant s’assoleix amb excel·lència aquest estàndard. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X    

 

3.3. El SIGQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l’adequació i, si escau, es proposa 
un pla de millora per optimitzar-lo. 

El SIGQ de l’EPD disposa del procés estratègic PR- EPD-008 Definició, revisió i millora del SIGQ (Evidència 
E3.7) que recull la sistemàtica de revisió amb els seus responsables i, si escau, actualització del SIGQ. 
Durant el 2016 es va procedir a elaborar el primer informe de revisió del SIGQ. Les conclusions del 
seguiment del SIGQ van quedar recollides en l’informe de Seguiment d’Universitat pels programes de 
doctorat que l’EPD va lliurar a AQU Catalunya al març de 2017 (Evidència P2.10), en la valoració de 
l’estàndard 3. Es van incloure les propostes de millora de la revisió del SIGQ i es van incorporar al pla de 
millora de l’Escola.  

Durant el 2016 es van a analitzar els processos estratègics del SIGQ implantats anteriorment. I 
recentment durant el 2018 i 2019 es van  revisar els processos clau i de suport.  
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Com a conseqüència, durant el curs 2017-18 i part del 2018-19 l’EPD ha implantat les propostes de 
millora que constaven a l’ISU (Evidència P2.10) relacionades amb l’eficàcia del sistema de garantia 
interna. Així, actualment s’han desenvolupat i implantat al 100% les següents propostes de millora:  

 Elaborar el manual de qualitat de l’EPD (PM-EPD-01) 
 Revisar el SIGQ del doctorat (PM-EPD-02) 
 Implantar el processos del SIGQ (PM-EPD-03 

El SIGQ de l’EPD té plenament implantats els processos:  

 Definició de la política i objectius de qualitat  
 Definició, desplegament i seguiment del SIGQ Verificació de programes de doctorat  
 Seguiment de programes de doctorat (2016)  
 Acreditació de programes de doctorat (2017) 
 Modificació de programes de doctorat  
 Accés al programa de doctorat  
 Expedient i matriculació 
 Dipòsit de tesis  
 Expedició de títols i certificats 
 Satisfacció dels grups d’interès (2017)  

S’adjunta com evidència el pla de millora del PD Ciència i Tecnologia Química (Evidència E3.12) i el nou 
pla de millora (curs 19-20) tant de l’EPD com del programa que garanteix la traçabilitat i actualització de 
les propostes de millora consta a l’apartat 4 d’aquest autoinforme, tenint en compte:  

 les propostes de millora de l’informe de seguiment anterior  
 les recomanacions dels informes de valoració d’AQU Catalunya  
 les enquestes de satisfacció dels usuaris 
 les propostes de millora detectades en el procés d’acreditació Autovaloració d’aquest 

estàndard  

Fruit dels plans de millora indicats a l’apartat 4 d’aquest autoinforme l’EPD revisarà el SIGQ i indicadors 
per incorporar la perspectiva de gènere (2019-20 PM-EPD-3-01), sobre la perspectiva de gènere i 
d’acord amb la proposta 2019-20 PM-EPD-3-02, l’EPD té previst revisar la igualtat de gènere en la 
formació a doctorands/es, en l’acord de compromís, en imatges i comunicacions, en el suport a 
estudiants, mobilitat, orientació professional, composició dels tribunals de tesi, etc.. També té previst 
organitzar una jornada per donar visibilitat a la perspectiva de gènere de la recerca que es fa al doctorat. 

Considerem que tots els plans de millora són molt adequats a l’anàlisi i revisió del programa que s’està 
fent en aquest autoinforme i incorporen tots els elements necessaris per fer el seguiment.  

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el SIGQ es revisa periòdicament i 
es proposen els plans de millora oportuns. 

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

D’altra banda, si reflexionem sobre l’eficàcia del SIGQ que s’ha de valorar en aquest Estàndard 3,  el 
SIGQ aprovat està actualment del tot implantat i l’EPD disposa per a tots els grups d’interès de tots els 
documents relatius al SIGQ, Política de Qualitat, Manual de Qualitat, Informes de seguiment, Memòria 
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verificada, enquestes de satisfacció. Creiem que el seguiment i desenvolupament del SIGQ avança 
correctament i contribueix de manera significativa a la millora continua de tots els doctorands i 
doctorandes de la URV. El sistema també permet gestionar de forma òptima la recollida de dades i 
informació rellevant sobre els programes, a través d’un quadre d’indicadors complet i actualitzat, i 
facilita la recollida d’informació sobre satisfacció que permeten la detecció d’aspectes a millorar i si 
s’escau en conseqüència planificar i dur a terme les millores i modificacions oportunes. Els aspectes que 
detectem que s’han de millorar són: revisar el SIGQ i els indicadors per incorporar la perspectiva de 
gènere (2019-20 PM-EPD-3-01), revisar també la formació del doctorand/a, els acords de compromís, els 
sistemes de suport a l’aprenentatge, els serveis d’orientació per incorporar la perspectiva de gènere 
(2019-20 PM-EPD-3-01), millorar la participació en les enquestes de titulats (2019-20 PM-EPD-3-03) i 
finalment millorar la digitalització i automatització dels processos administratius (2019-20 PM-EPD-3-
04). 

 

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
 S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X     

 

El SGIQ de la URV ha fet possible la preparació dels informes corresponents als procés d’acreditació del 
nostre programa de doctorat. S’ha pogut veure que els indicadors que mostra el SGIQ són rellevants, 
estan actualitzats, i es mostren en evolució temporal, que el SGIQ recull informació de tots els grups 
d’interès del programa (doctorands/es, doctors/es, tutors/es, ocupadors). Per altra part, el SGIQ es 
revisa i actualitza de manera periòdica seguint un pla estratègic de definició, desplegament i seguiment. 
Considerem per tant que l’estàndard 3 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència.  

Estàndard 4: Adequació del professorat 
L’estàndard europeu de l’assegurament intern de la qualitat d’educació superior ESG1.5 referent a 
l’assegurament de la qualitat del professorat, recomana que “les institucions han d’assegurar-se que el 
seu professorat és competent”. A la URV aquest estàndard està garantit per normativa interna, ja que 
incorpora els criteris per a ser director/a de tesi al reglament de l’EPD (Evidència E4.1) en el seu article 
13: 

 “El director o la directora de tesi és designat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat entre 
doctors amb experiència investigadora acreditada i investigadors actius de la URV o assimilats, amb 
independència de la universitat, centre o institució en què presti els seus serveis, sempre que formi part 
del programa de doctorat”.  

i gràcies a la Normativa d’Investigador Actiu de la URV (Evidència E4.2) on consten en detall la definició, 
criteris i procediment d’avaluació interna per accedir a la condició d’investigador actiu o investigadora 
activa de la URV: 

“La consideració d'investigador actiu o investigadora activa de la URV és automàtica per a tot el 
professorat que tingui reconegut un tram de recerca en el darrer sexenni, la qual cosa dóna a aquesta 
consideració una vigència de sis anys. Així mateix, també té la consideració automàtica d'investigador 
actiu o investigadora activa tot el personal docent i investigador a temps complet que hagi superat una 
acreditació externa de l'activitat investigadora igual o superior a la categoria que ocupa (professorat 
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lector, professorat agregat, catedràtics/ques contractats, investigadors/es Ramon y Cajal, 
investigadors/es ICREA, etc.).” 

La URV també fomenta l’orientació, mentorització i tutorització dels estudiants amb les especificitats 
que es detallen al procés PR-EPD-013- Orientació a l’estudiant  (Evidència E4.3) i el procés PR-OOU-001 
Orientació professional (Evidència E4.4) 

Tal com es recull a les taules de l’annex 4, el nombre de possibles tutors/es (60), el professorat (60) de 
les unitats implicades en el programa, Departament de Química Física i Inorgànica, Departament de de 
Química Analítica i Química Orgànica i ICIQ, i els directors i directores de tesi col·laboradors/es (21) és 
adequat i permet que es portin a terme un nombre significatiu de direccions de tesis doctorals i 
tanmateix permet també un seguiment adequat d’aquestes tesis en el marc del Programa de Doctorat.  

Cal fer notar que a l’evidència E4.5 de Recursos Humans del programa consta el professorat d’acord 
amb la modificació de la memòria de verificació (Evidència P2.8) que va entrar en vigor a partir del curs 
2018-2019 però en aquest autoinforme i a l’annex 4 s’han actualitzat tots els indicadors d’aquest 
estàndard en base a la composició del professorat i directors i directores de tesi a gener de 2020. Les 
darreres altes i baixes s’han recollit a l’evidència P2.13: una baixa i 6 altes de col·laboradors externs que 
participen en codireccions. Aquestes altes i baixes s’aproven mensualment per la CA i el CDE i 
s’informen aquí per a valoració d’AQU.   

 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

L’apartat de professorat, i específicament l’estàndard 4.1, és potser el més ben posicionat de tots els 
aspectes relatius al Programa de Doctorat Ciència i Tecnologia Química i segurament el que més 
palesament justifica el progrés vers l’excel·lència. 

El programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química va fer una reflexió sobre el manteniment de les 
condicions inicials de verificació (Evidència P2.5), els informes de seguiment (Evidència P2.7), les 
recomanacions traslladades per AQU Catalunya en la valoració dels informes d’aquest i/o d’altres 
programes similars implantats a la URV (Evidència P2.6) i la definició de professorat i director o directora 
de tesi d’acord amb la guia d’AQU Catalunya per a l’acreditació dels programes de doctorat i del Pla de 
Millora del programa (Evidència E3.12). Fruit d’aquesta anàlisi es va veure que els directors/es previstos 
inicialment esqueien en general bé en la definició de professorat de la guia d’acreditació. També es van 
analitzar les línies de recerca de la memòria inicial, que la CA percebia com massa nombroses, disperses 
i amb solapaments, i es va decidir concentrar-les en un conjunt molt més limitat. Per a aquesta 
concentració es va tenir en compte la participació en el programa de grups de característiques molt 
diferents: (i) els grups d’investigació en química de la URV, equips multipersonals de diversos docents 
molt majoritàriament permanents amb capacitat provada de direcció entorn d’una mateixa temàtica, 
com és freqüent en les universitats, avalats com Grups Reconeguts de la Generalitat, i (ii) grups de l’ICIQ, 
constituïts per un investigador/a Group Leader, que dóna nom al grup, gairebé sense excepció 
Investigador/a Principal (IP) d’un Grup Reconegut de la Generalitat, sobre el que descansa la 
responsabilitat de la direcció de tesis i de projectes, acompanyat d’un cert nombre d’investigadors 
postdoctorals no permanents que participen en la recerca global del grup però generalment no 
participen en projectes ni codireccions. Les col·laboracions entre grups de la URV i de l’ICIQ no són 
infreqüents però, amb l’acord dels participants en el programa, la CA va prendre la decisió de definir les 
línies de recerca separadament, una línia definitòria per grup. Aquesta concentració ha tingut un efecte 
positiu sobre la distribució dels estudiants per línia, ja que algunes de les anteriors, massa específiques, 
estaven inactives encara que els responsables dirigissin tesis doctorals. El programa consta actualment 
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de 29 línies d’investigació (Evidència E4.5) que engloben les definides prèviament (Evidència P1.2.e). La 
CA valora positivament haver induït aquest canvi.   

Des de l’aprovació de la memòria de verificació del programa (Evidència P2.5), d’acord amb les 
definicions de la Guia per a l’acreditació, són molt poques les modificacions en la composició i nombre 
del professorat del programa, mentre que les variacions entre els directors/es són freqüents. Al llarg del 
període es van produir dues baixes per jubilació i 6 altes, totes a l’ICIQ: de les 6, 2 eren de fet dos oblits 
en la memòria de verificació i les altres es van produir dues el 2014, una el 2015 i l’última el 2018. Així es  
va fer constar a la modificació de la memòria el 2019 (Evidència P2.8). El professorat que participa en el 
programa de Ciència i Tecnologia Química a dia d’avui no ha variat des de llavors, tot i que s’han produït 
algun canvi de categoria o promoció.  

Aquesta plantilla estable que mostra la Taula 3.4.1 compta amb 60 professors, 32 homes i 28 dones 
entre professorat universitari i investigadors amb una trajectòria docent i de recerca dilatada i de molt 
elevada qualitat. Té la següent composició: 

 

Taula 3.4.1. Professorat del programa Ciència i Tecnologia Química 

Categoria D H Total Vinculació 
CU 151 6 21 URV 
TU 6 2 8 URV 
AGREGATS 2 5 7 URV 
ICREA 0 9 9 8 ICIQ, 1 URV 
GL  3 9 12 ICIQ 
RyC  1 1 URV 
INV 1  1 ICIQ 
Grup 1 FURV 1  1 URV 
TOTAL 28 32 60  

    CU, Catedràtic d’Universitat; TU; Titular d’Universitat; GL: Group Leader;  
    RyC, Investigador Ramón y Cajal; INV, Investigador postdoctoral;  
    FURV: Fundació URV.  

  1 2 CU emèrites 
  Font: elabració pròpia, dades actualitzades a gener de 2020 
 

21 persones estan vinculades a l’ICIQ, 39 persones a la URV. De les 21 vinculades a l’ICIQ, 20 tenen la 
consideració de Group Leader (GL): 12 contractades per l’ICIQ, 8 investigadors ICREA i un investigador 
postdoctoral. 2 GL s’han traslladat durant el darrer any a la Technische Universiteit Delft (TU Delft) i a 
l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), però mantenen el vincle amb el programa de doctorat fins a la defensa de les tesis que 
dirigeixen. Per altra part, 5 d’aquests GL pertanyen als cossos universitaris, 3 CU i 2 TU, i les seves 
situacions estan regulades per convenis amb les seves universitats d’origen. De les 39 persones 
vinculades a la URV, 36 són docents permanents, CU, TU o Agregats, i la resta 1 investigador ICREA, 1 
Ramon y Cajal i una tècnica de recerca. A l’annex 4.1 es mostra el detall del professorat i 
col·laboradors/es segons les categories definides a la URV. 

Pel que fa a la nacionalitat, assenyalarem que el 10% té nacionalitat estrangera.  

Aquest col·lectiu és estable, ha sofert molt poques modificacions des del 2013, per jubilacions i 
incorporacions d’investigadors més joves i alguna promoció recent. Els canvis més imminents seran les 
baixes dels 2 GL de l’ICIQ que es produiran quan s’hagin defensat les tesis en curs a la URV i també 3 
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jubilacions de CUs previstes pel proper curs, que previsiblement podran ser emèrits. Serien també 
desitjables noves incorporacions.  

El programa de doctorat també compta amb directors/es de tesi externs, col·laboradors/es que 
participen ocasionalment en codireccions. Aquest col·lectiu és naturalment fluctuant. Actualment són 
21 persones les que participen en direccions de tesi, 11 dones i 10 homes com mostra la Taula 3.4.2.  

Destacarem d’aquestes codireccions vigents la participació internacional amb una investigadora d’una 
empresa i tres investigadors de centres d’investigació estrangers, així com de set altres que han 
participat en nou tesis ja defensades i que actualment no estan actius en el programa.  
 

Taula 3.4.2. Altres directors del programa Ciència i Tecnologia Química 

Categoria D H Total 
Tesis en curs    
TU altre departament 1  1 
Investigadors postdoctorals 3 2 5 
EURECAT 3 1 4 
IRTA 1  1 
Altres universitats catalanes 2 2 4 
Sector privat 1 2 3 
Universitats estrangeres   3 3 
Total 11 10 21 
Col.laboradors estrangers en 
tesis ja defensades 

3 4 7 

                                      Font: elaboració pròpia, dades actualitzades a gener de 2020 
 

D’acord amb la llei de protecció de dades i la informació de què disposa la URV recollida a les seves 
bases de dades, l’anàlisi dels indicadors referents a sexennis, projectes de recerca i contribucions 
científiques no s’analitzaran per aquests directors/es col·laboradors/es, en general científics que 
aporten experteses complementàries a la dels professors/es permanents del programa i participen 
puntualment en codireccions. Tanmateix, tot i pertànyer a una altra institució, els/les Group Leaders de 
l’ICIQ són professorat integrant del programa Ciència i Tecnologia Química des de la seva implantació, 
com s’ha fet constar en memòries i informes. L’ICIQ ens facilita regularment la informació que li 
sol·licitem amb aquest objectiu, com també ho ha fet aquest cop.  

En relació a la perspectiva de gènere en el programa de doctorat hi ha un bon equilibri de gènere global, 
gràcies als indicadors del professorat de la URV, com per exemple el nombre de catedràtiques respecte 
del de catedràtics, 15/6, que és una tendència històrica de la Facultat de Química de la URV. L’ICIQ pel 
contrari mostra més desequilibri pel que fa als seus Group Leaders, amb només un 15% de dones, tot i 
que pel que fa a personal postdoctoral i sobretot a estudiants de doctorat, les xifres són molt més 
equilibrades. L’Institut és conscient d’aquest desequilibri al nivell dels Group Leaders i, per corregir-lo, 
en les darreres places del seu Starting Career Programme la selecció va comportar dues dones i un 
home, línia d’actuació que la institució preveu mantenir en properes convocatòries. Per altra part, el seu 
pla d’igualtat de gènere contempla accions que per anar revertint la situació, centrades en modificar les 
polítiques de selecció per assegurar la seva neutralitat, que inclouen cursos sobre els biaixos de gènere 
per les persones responsables d’aquests processos. 

El percentatge de professorat del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química  que està dirigint 
tesis actualment és del 90%, 93% dels homes i 86 % de les dones. Es dóna el cas que entre les dones que 
actualment no dirigeixen cap tesi, tot i que n’han dirigit en aquest programa, dues són catedràtiques 



 

33 

 

emèrites i la tercera es jubilarà el proper curs. Pel que fa a l’assoliment de sexennis, els Group Leaders 
de l’ICIQ no poden optar-hi en raó del seu tipus de vincle contractual. Aquesta categoría correspon als 
investigadors de l’ICIQ que lideren un equip de doctorands/es i investigadors/es postdoctorals. Dels 20, 
5 d’ells pertanyen a cossos docents en diferents universitats amb convenis regulant les seves 
dedicacions i situacions respectives. Tenim constància que actualment tres d’aquestes persones tenen 
sis sexennis i les altres dues cinc. Aquests i la resta d’investigadors/es, entre els quals els 8 investigadors 
ICREA i també els/les que tenen contracte ICIQ tenen procediments d’avaluació quinquennals. Les 
incorporacions a l’ICIQ es fan de forma molt competitiva, com el programa per a investigadors joves 
Starting Career, ICIQ-SCP. Per tant, els 20 GL de l’ICIQ es sotmeten a avaluacions exigents, equivalents 
almenys a l’avaluació dels sexennis. Per altra part, com es veurà més endavant, la seva producció 
científica és excel·lent i assoleixen tota mena de projectes i de reconeixements. S’ha de concloure per 
tant que tenen els mèrits equivalents.  

L’anàlisi dels sexennis el fem doncs per una part amb el personal docent permanent de la URV, 36 
persones, i per altra amb la totalitat de professorat, 60, i els mèrits equivalents assolits. A la Taula 4.2 de 
l’annex 4 s’inclouen els 60 professors del programa amb la seva categoria. Pels 36 professors de la URV, 
s’hi indica l’activitat de l’últim sexenni: 31 persones de les 36 tenen el sexenni viu  i 3 persones no han 
sol·licitat nou sexenni en tenir-ne ja 6, alguna ja emèrita, dos més amb la jubilació prevista pel curs 
vinent. Només dues persones no tenen sexenni viu, tot i que una d’elles, reincorporada després d’un 
llarg període en un càrrec de gestió, el té sol·licitat. Formalment els docents de la URV tenen vius el 86% 
dels sexennis, el 94% si es té en compte els 3 CU amb els 6 sexennis assolits, el que demostra que el 
professorat de la URV que participa al programa té una bona activitat investigadora. Per altra part, de 
les 24 persones restants, 22 tenen mèrits equivalents amb processos d’avaluació periòdics i les altres 
dues tenen categories laborals sense reconeixement de sexennis. Si tenim en compte tot el professorat, 
el percentatge és del 93%. 

La Taula 4.3 de l’Annex 4 recull les tesis defensades durant el període 2013-2019 en el marc de l’RD 
99/2011 amb els professors/es i els seus sexennis o els equivalents en producció científica i avaluacions 
externes pels que no són docents universitaris: ICREA, Investigador Ramon y Cajal, Group Leaders de 
l’ICIQ, i també inclou els directors/es externs. La taula utilitza un sistema binari per indicar la direcció (1 
o 0) i per tant inclou en el total de tesis defensades, 141, totes les codireccions de forma duplicada, 
quan el nombre de tesis defensades en aquest període en el marc de l’RD 99/2011 han estat 77. El 
nombre de directores/es, incloent codireccions externes, en aquest període ha estat de 58, dels quals 44 
han estat professors del programa i 14 externs. Per tant, un 73% del professorat del programa ha dirigit 
tesis d’aquest marc regulador, la resta ha dirigit també alguna de les 123 tesis de marcs reguladors 
anteriors i actualment la pràctica totalitat dirigeix també tesis que estan en curs. Pel que fa als sexennis, 
tenint en compte els codirectors externs, el percentatge aparent és del 72.4%, ja que no es compta amb 
informació de 14 persones, però el percentatge en el moment de la defensa de sexennis vius, incloent 
els assimilats, entre el professorat del programa és del 97.7%. 

El percentatge de professorat amb sexennis supera doncs amb escreix l’estàndard del 75%. 

Projectes 

El professorat del programa de doctorat pertany tot ell a 28 Grups Reconeguts de la Generalitat de 
Catalunya de la convocatòria 2017SGR, com mostra l’Evidència E4.7.1. Es pot veure també que 26 dels IP 
d’aquests grups estan entre aquest professorat. 

La participació en projectes és molt rellevant per part del col·lectiu de professorat. Per una part, ateses 
les característiques de docents universitaris organitzats en equips multipersonals dels uns i 
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d’investigadors/es en un Institut d’excel·lència dels altres, i per altra havent de diferenciar 
necessàriament les fonts d’informació, obtinguda de les bases de dades de la URV pels primers i 
facilitada a sol·licitud de la coordinadora d’aquest programa a la direcció de l’ICIQ pels altres, 
s’analitzarà separadament aquesta  informació.  

Pel que fa als grups de la URV (Evidència 4.7.2) la informació s’ha ordenat segons l’organisme finançador 
per facilitar a lectura. Són 38 els projectes competitius en que han participat els professors de la URV 
des de la implantació del programa, el curs 2013-2014. 31 són d’àmbit estatal, 29 dels quals 
corresponen a les diferents convocatòries del Plan Nacional de I+D+I o equivalent, i 2 altres són de 
foment de xarxes, internacional una, público-privada l’altra. 4 són projectes de la Unió Europea, dos en 
el marc de l’FP7 i dos en el marc del H2020. 2 altres són projectes de Doctorat Industrial i l’últim és un 
ajut a la internacionalització concedit per la pròpia universitat. Tot el professorat participa com 
investigador/a en aquests projectes, i els IP són en tots ells professors/es del programa. Tots els 
professors/es del segment URV pertanyen a 8 Grups Reconeguts (Evidència E4.7.1) i els/les IP de 6 d’ells 
són professors/es del programa Ciència i Tecnologia Química. També tots pertanyien ja a Grups 
Reconeguts de les convocatòries 2009SGR i 2014SGR, com consta a la memòria de verificació i a l’ISPD.  

Pel que fa a l’ICIQ, el nombre de projectes vigent des del 2014 és impressionant (Evidència E4.7.3) el que 
justifica haver estat distingit Centre d’Excel·lència Severo Ochoa en la convocatòria del 2013. A més de 
la participació en Grups Reconeguts de la Generalitat (Evidència E4.7.1), en que tots els investigadors/es 
han participat des de la convocatòria 2009SGR tot i que amb geometries variables, destaquen la 
participació com IP en 69 Projectes del Plan Nacional de I+D+I o equivalent, la participació en 7 projectes 
europeus del marc FP7 o H2020, i en dos altres projectes internacionals. Però el que més destaca és el 
nombre de reconeixements atorgats per l’European Research Council, en la forma de 6 Starting, 2 
Consolidator i 3 Advanced ERC Grants en aquest període, a més de 8 Proofs of Conceptun finançament 
addicional que poden sol·licitar els beneficiaris de les ERC Grants per intentar demostrar el potencial 
d’innovació del seu projecte. Per altra part, entre les actions Marie Skłodowska-Curie, l’ICIQ s’ha 
beneficiat de 20 Individual Fellowships i participa en 9 xarxes Innovative Training Network, a més de 
participar també en una acció COFUND.  

Publicacions 

Pel que fa a la producció científica des de l’any 2014 fins al tancament d’aquest informe, gener de 2020, 
el professorat del programa ha publicat un total de 1670 contribucions científiques de les quals 1527 
són articles o revisions ressenyades en el Journal of Citation Reports. L’extracció d’aquestes dades s’ha 
fet a través de la Web of Science, tal i com mostra la figura: 
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A l’evidència E4.6 es pot trobar el llistat d’aquestes publicacions, de les que aquí només comentarem 
algunes dades globals, extretes de l’anàlisi bibliomètrica: 

 L’article més citat té 771 cites; 
 50 articles superen el centenar de cites;  
 Com indicador global de la producció del col·lectiu de professors del programa de doctorat Ciència i 

Tecnologia Química la informació que proporciona la Web of Science indica un total de 28515 cites, 
amb una mitjana de 21,2 cites per article i un índex h (h-index) de 77 pel període analitzat, indicatiu 
del grau de rellevància de les publicacions en aquest període. S’han analitzat les posicions en les 
respectives àrees de les revistes que inclouen la majoria de les publicacions: el 35 % de les 
publicacions són de primer decil, y el  80% del primer quartil. Destaquen en particular 14 articles de 
revisió (Chemical Reviews i Chemical Society Reviews), 6 publicacions a Nature i 22 més a les revistes 
especialitzades de Nature, 104 articles a Angewandte Chemie i 82 al Journal of the American 
Chemical Society. 

Reconeixements externs 

També il·lustren el nivell científic del col·lectiu els 18 Premios de la Real Sociedad Española de Química 
que sumen las trajectòries d’aquests investigadores: 2 Medalla de la RSEQ (2010), 7 Premios a la 
Excelencia Investigadora (2013-2019), 6 Premios de Áreas (anteriors a 2013) i 5 Premios a Jóvenes 
Investigadores, 3 Medalles Narcís Monturiol que atorga la Generalitat de Catalunya, i reconeixements 
internacionals prestigiosos com la Cope Scholar Award, que atorga la American Chemical Society o un 
Doctorat Honoris Causa per la Universitat de Toulouse (França). 

Durant aquest període s’han obtingut un total de 10 patents. 

D’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el professorat del programa de 
doctorat Ciència i Tecnologia Química constitueix el seu punt més fort. Té l’experiència necessària i una 
activitat de recerca acreditada excel·lent. Considerem per tant que el programa de doctorat Ciència i 
Tecnologia Química assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual el professorat del programa té 
una activitat de recerca acreditada. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

 4.2. El professorat és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves 
funcions 
 

El programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química compta amb un total 60 professors/es del 
programa que poden actuar com a director de tesi (Taula 4.1 de l’annex 4), i a l’actualitat el 90% dirigeix 
més de 1501 tesis doctorals en curs. També compta amb 21 directors/es de tesi en col·laboració que 

                                                      

1 Aquestes xifres són dinàmiques al llarg del curs i només es poden donar de forma aproximada. Són 179 els 

estudiants que s’han matriculat el curs 2019-2020, inclosos els de nou accés, s’han defensat 18 tesis des de l’inici 

del curs fins al tancament de l’informe i hi ha diversos dipòsits aprovats.  
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codirigeixen a dia d’avui una vintena de tesis doctorals en els diferents estadis d’elaboració. La seva 
capacitat està provada ja que durant aquest període s’han defensat 218 tesis, 123 de regulacions 
anteriors i 95 en el marc del RD 99/2011, aquestes últimes totes d’estudiants que van accedir per primer 
cop al doctorat a partir del curs 2013-14 i sense cap adaptació. Tots els professors/es han dirigit alguna 
tesis d’una o altra regulació.  

Atès que en el programa Ciència i Tecnologia Química sempre hi ha un professor/a del programa en les 
tesis amb codirecció externa, la mitjana de tesis defensades resulta de 1,6 tesis/professor/a en el marc 
del programa verificat, 3,6 si es tenen en compte les 123 tesis de regulacions anteriors defensades en el 
període. 

A l’apartat anterior ja hem evidenciat l’excel·lència científica d’aquest professorat, tot i la asimetria 
existent en els resultats entre grups de la URV i de l’ICIQ, els de la URV havent de compartir dedicació 
docent i investigadora. La Taula 1.7 de l’annex 1 indica la distribució d’estudiants per línia de recerca, i 
també el nombre de directors/es que hi participen, alguns dels quals són externs. Tenint en compte 
l’accés provisional del curs 2019-2020, totes les línies tenen algun estudiant. Un esment especial 
mereixen algunes línies de l’ICIQ, amb un elevat nombre d’estudiants i com a únic director el GL 
d’aquest grup. El ritme de defensa de tesis d’aquests grups és igualment molt elevat, no es tracta d’una 
acumulació puntual de doctorands, ni hi ha perill de desatenció per part dels directors, el que queda 
demostrat per les nombroses tesis defensades dirigides per ells al llarg dels anys. L’estructura dels grups 
de l’ICIQ, amb doctorands/es i investigadors/es postdoctorals que encara que no dirigeixin sí que poden 
donar suport als doctorands/es en els projectes que configuren les seves tesis, l’escassa docència per 
part dels directors (alguns participen en docència de màster), comparada amb la important dedicació 
docent del professorat universitari i, finalment, la capacitat de finançament que han pogut atreure 
aquests grups, que els permet mantenir un bon nombre de contractes predoctorals, expliquen la 
distribució. Vists els resultats, es posa en evidència que el professorat del programa és suficient per a 
desenvolupar les tasques de direcció i seguiment del doctorand/a i té la dedicació en recerca adequada i 
suficient per a dirigir tesis doctorals d’alt nivell d’excel·lència. 

Els mecanismes de la URV per a determinar la dedicació del professorat propi estan recollits a la seva 
Normativa de Docència, aprovada pel Consell de Govern de la URV   última modificació de 19 de juliol 
de 2018 (Evidència E4.8). En aquesta normativa s’estableix que la direcció de tesis doctorals en el marc 
del RD 99/2011, de 10 de febrer (art. 12.3), també genera activitat docent, assignant anualment per 
estudiant de doctorat matriculat a la URV 1,5 crèdits per curs, amb un màxim de tres cursos acadèmics 
per estudiant, i 1,5 crèdits addicionals el quart curs si la tesi ha estat defensada durant els tres primers 
cursos o durant el quart curs amb menció internacional. En el cas de codireccions de tesi doctoral, 
aquests crèdits es reparteixen entre els codirectors/es de la URV. Aquest reconeixement en forma de 
crèdits pels docents a temps complet que dirigeixin tesis pot arribar fins a un màxim de 4,5 crèdits.  

Les direccions de tesis que no puguin ser reconegudes per aquesta via ho són al pacte de dedicació, 
aprovat pel Consell de Govern de la URV – última modificació de 26 de febrer de 2015 – (Evidència E4.9). 
D’acord amb la normativa del pacte de dedicació, la direcció de tesis doctorals està reconeguda amb 1 
“unitat d'activitat acadèmica” (UAA) per la direcció de cada tesi doctoral defensada, que s'ha de repartir 
entre els codirectors/es de tesi, com a mitjana en el període dels tres últims cursos, i 1,5 UAA en el cas 
de tesis amb menció internacional. Els propis directors/es de tesi poden consultar la dedicació docent al 
pacte de dedicació de la URV i els indicadors i informes disponibles a la URV en Xifres (Evidència E4.10) i 
determinar si la dedicació és adequada per desenvolupar les seves funcions. 

Per altra part, la coordinació del programa també està reconeguda amb reducció docent, en funció del 
nombre d’estudiants del programa.  
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En tot cas, en el camp de les ciències experimentals i en particular de la química, el contacte entre 
doctorand/a i director/a és constant. El professorat d’aquest programa té dedicació a temps complet i, 
malgrat agendes complicades on s’inclouen docència, tasques de gestió, viatges, conferències i altres 
activitats, és fàcilment localitzable en el lloc de treball. El doctorand/a per altra part té un lloc de treball 
amb totes les condicions de seguretat i altres mitjans materials necessaris, com analitzarem a 
l’estàndard 5 d’aquest autoinforme. La coincidència en el lloc de treball és doncs habitual entre 
doctorand/a i director/a, el que facilita el contacte, i assegura les hores de dedicació suficients a la 
discussió dels resultats i als canvis d’orientació quan és necessari.  

Per altra part, si ho considera oportú, la CA del programa té mecanismes per a incorporar nous 
directors/es o línies d’investigació i sol·licitar una modificació de la memòria de verificació del programa 
per incorporar les modificacions de directors/es de tesi i/o línies d'investigació, d’acord amb el 
procediment PR-EPD-004 Modificació de titulacions (Evidència E3.5) i PR-EPD-022 Assignació, 
desassignació o modificació director/a o línia d’investigació (Evidència E4.11) establerts en el SIGQ de l’ 
EPD. Aquest mecanisme permet completar amb experteses complementàries les direccions de tesi. Al 
nostre programa, les incorporacions externes s’han fet fins ara dintre de les línies de recerca existents, 
prou àmplies per no haver-les de modificar. 

Les properes jubilacions fan preveure la disminució del professorat amb molta experiència acumulada i 
eficàcia en la direcció. Si les polítiques de reposició de les plantilles no són les adequades i no eviten la 
precarització, el programa veu aquí una seriosa amenaça pel futur. Però a dia d’avui, d’acord amb els 
indicadors i la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual el professorat del programa és suficient i disposa de la dedicació adequada 
per desenvolupar les seves funcions de direcció de tesis doctorals i d’atenció als doctorands i 
doctorandes.  

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

 4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesis 

Per fomentar la direcció de tesis, la URV impulsa des del 2013 el projecte de professionalització de la 
supervisió doctoral (Evidència E4.12). L’objectiu del projecte és promoure la direcció de tesis amb una 
relació entre el doctorand/a i el director/a de tesi que sigui oberta, honesta i professional. Aquesta 
relació es reflectirà en la satisfacció de les parts implicades (el doctorand/a i el director/a) i, molt 
especialment, en una millora dels resultats de la investigació. 

Des d’aleshores, l’EPD ha organitzat nombrosos tallers adreçats als directors/es de tesi de la URV (i 
possibles nous directors/es), especialment a aquells que es troben en una etapa més inicial. Aquest 
programa de formació de supervisors/es de tesi consta d’uns tallers d’iniciació a la supervisió doctoral 
(“Initial Supervisors Training Workshop”, de 12 hores, ofert en català, castellà i anglès), que 
proporcionen eines especialitzades i una varietat d’exercicis pràctics. Els tallers es complementen amb 
una sessió de seguiment (“Follow-up on Doctoral Supervision Training”, de 6 hores, trilingüe) que té lloc 
uns mesos més tard de la sessió inicial i que permet valorar als mateixos participants l’aplicabilitat dels 
coneixements que s’han adquirit, així com compartir els resultats i dificultats que es poden haver trobat 
en la seva aplicació.  
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Aquests conceptes i metodologia també s’han traslladat a la visió del doctorand/a, adaptant els 
continguts dels tallers d’iniciació a la supervisió doctoral en un curs de 5 hores adreçat a doctorands i 
doctorandes, que pretén fomentar i enriquir la seva relació amb els seus directors i directores de tesi.  

Fins el moment, han participat en el programa de formació de supervisors 157 membres del personal 
docent i investigador de la URV, 30 dels quals han aprofitat també el taller de seguiment(Evidència 
E4.13).  

Pel que fa al programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química, una de les persones implicades en 
aquest projecte formatiu de l’EPD és justament professora del programa. Això està en sintonia amb 
l’experiència en la direcció del professorat del programa i explica per altra part la participació limitada 
d’aquest professorat, 6 participants, al llarg de les diferents edicions d’aquesta formació. 3 doctorands 
han participat també en aquesta formació, Taula 4.4 de l’annex 4. 

La Universitat també compta amb els cursos del programa PROFID que, organitzats per l’ICE, ofereix a 
través de la web serveis de formació al professorat (Evidència E4.14). Aquests cursos estan oberts 
també als doctorands/es, com a personal investigador en formació, per tal que puguin accedir a 
l’aprenentatge sobre eines i metodologies per a la recerca (bases de dades, gestors de referències 
bibliogràfiques, propietat intel·lectual, comunicació científica, etc.).  

Com ja s’ha comentat la URV reconeix l’activitat dels seus directors/es de tesi a través del pacte de 
dedicació i amb el reconeixement d’1,5 crèdits per direcció de tesi i fins un màxim de 4,5 crèdits que 
s’inclouen al Pla d’Ordenació Acadèmica individual de cada director, és a dir un 18,75% del que hauria 
de ser l’encàrrec docent màxim d’un professor.  

La institució té per tant els mecanismes necessaris de reconeixement d’aquesta activitat formativa. El 
professorat d’aquest programa està per altra part altament conscienciat de la importància de la direcció 
doctoral. Ho ha estat històricament, doncs és conscient que els resultats de la seva recerca en són molt 
dependents, en un camp on es treballa en equip per fer avançar els projectes, cadascú des del seu rol. 
Aquest col·lectiu ja està implícitament incentivat a la direcció de tesis com una part important de la seva 
tasca formadora i també com un puntal de la seva recerca. Aquest professorat està també 
extraordinàriament motivat en assolir projectes que assegurin el finançament necessari per a una 
excel·lent investigació. La recerca d’aquestes tesis s’emmarca en aquests projectes que aporten els 
mitjans materials per a realitzar-les, i l’exigència del compliment dels compromisos que comporten  
marca un estricte calendari que aconsella la cobertura per un contracte predoctoral que pugui garantir 
una dedicació adequada i l’assoliment del resultats dintre del calendari marcat. Si haguéssim 
d’assenyalar una feblesa en aquest punt, no seria en la motivació del professorat sinó en la disminució 
de recursos que han pogut assolir els grups de recerca els últims anys, i en particular la disminució de 
contractes predoctorals de què han pogut disposar aquests grups. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual el programa compta amb les accions adients per fomentar i reconèixer la 
direcció de tesis. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    
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 4.4. El grau de participació de professorat estranger i doctors/es internacionals en les comissions 
de seguiment i tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic del programa 

El programa de doctorat compta en l’actualitat amb un total 21 directors/es de tesi externs que 
participen en les tesis doctorals del programa. Pertanyen  als següents centres:  

- Universitats catalanes:  Ramon Llull, de Girona, Politècnica de Catalunya 
- Universitats estrangeres: Université de Toulouse 3 (Toulouse, França), Université Abdelmalek 

Essaadi (Tétouan, Marroc), RWTH Aachen University (Aachen, Alemanya). 
- Centres de recerca o tecnològics: EURECAT, IRTA 
- Sector privat: Covestro Deutschland AG, Leverkusen (Alemanya), IFF (Benicarló), Janssen 

Research & Development (Toledo) 

En el programa, també han codirigit tesis ja defensades membres de centres internacionals com 

- INSA (Toulouse, França):  
- Durham University (Durham, Regne Unit) 
- Università La Sapienza (Roma, Itàlia) 
- Italian Institute of Technology (Genoa, Itàlia) 
- Universität Regensburg (Regensburg, Alemanya) 
- Technical University of Denmark (Lyngby, Dinamarca) 
- Université Louis Pasteur (Strasbourg, França) 

El grau d’internacionalització de les tesis doctorals (en el marc del RD 99/2011) defensades des de la 
implantació del programa en curs 2013-14 es mostra a la Taula 3.4.3.   

 
 
Taula 3.4.3. Grau d’internacionalització de les tesis defensades (segons RD 99/2011) 
 

Curs Tesis Defensa 
en 

anglès 

Redacció  
en 

anglès 
 

Cotuteles Tribunals amb 
membres de 

centres 
estrangers1 

Membres 
de tribunal 
de centres 
estrangers1 

Menció 
Internacional 

Directors/es 
de centres 
estrangers 

2015-16 4 4 4 1 4 6 1 2 

2016-17 19 18 18 1 12 17 6 5 

2017-18 28 28 28  23 28 12  

2018-19 26 26 26  23 29 21  

2019-20 18 17 17  14 17 12  

Total 95 93 93  76 97 52  
1 A partir dels tribunals aprovats.  
Font: elaboració pròpia 

Excepte dues tesis, la resta ha estat redactada i defensada en anglès, el 98%. Globalment, el percentatge 
de tesis amb Menció Internacional ha estat del 55%. Tots aquests doctors/es han fet estades d’un mínim 
de 90 dies en institucions internacionals, Europees i dels Estat Units majoritàriament, però també del 
Japó o de Xina. El pes de tesis amb Menció Internacional fluctua segons els cursos força aleatòriament. 
Altres estudiants, un 7.4%, han fet estades de 3 mesos o més però no han sol·licitat la Menció 
Internacional. Finalment, la informació amb la que hem comptat està extreta del DAD, i per tant és la 
que voluntàriament han facilitat els estudiants, el que no exclou estades no comptabilitzades. 
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Els tribunals amb membres que provenen d’institucions internacionals és molt superior, el 81%, amb 97 
membres d’institucions estrangeres que hi han participat. Els tribunals de la URV tenen tres membres, 
se’n dedueix que un terç dels avaluadors/es provenien d’institucions estrangeres. Si s’analitza aquest 
fet, es pot relacionar amb l’interès de donar difusió internacional als resultats, encara que l’estudiant no 
hagi pogut fer una estada de tres mesos en un centre estranger. Les raons poden ser econòmiques, si no 
ha pogut comptar amb un ajut addicional al seu contracte, o també personals. Per altra part, alguns 
estudiants estrangers ja han hagut de fer l’esforç d’integració en iniciar la seva tesi i consideren que una 
mobilitat addicional n’endarreriria l’assoliment. 

Cada tesi amb Menció Internacional rep també l’informe previ de dos avaluadors/es externs, 
necessàriament de centres estrangers. Per tant, el programa compta amb una elevada i pertinent 
participació de persones expertes internacionals en els tribunals de tesis i en els i informes previs. 

On també és freqüent la participació de professors estrangers és en el cicle de conferències, ICIQ 
Seminar Programme http://www.iciq.org/education/seminar-programme/, l’assistència a les quals és 
una de les activitats formatives del programa. Cada any, una trentena llarga de rellevants científics en 
gran majoria estrangers configuren el cicle.  

Així doncs, la participació de professors/es de centres estrangers en els tribunals és alta, superior a la 
que correspondria pel percentatge, també alt, de Mencions Internacionals. Les col·laboracions amb 
grups estrangers són importants, com es pot deduir de l’autoria de les publicacions, però són més 
puntuals les col·laboracions en la direcció de tesis. Les visites de professors/es estrangers/es i les 
conferències que contribueixen a les activitats formatives són nombroses. Però l’indicador del programa 
que és realment baix és el de les cotuteles. Se’n van comptar algunes en tesis de regulacions anteriors 
però només dues en el programa actual. Pensem que l’experiència burocràtica va ser molt negativa si es 
compara amb el valor afegit que representen, i els directors/es no fomenten aquest tipus de 
col·laboració. En tot cas, el programa té en aquest indicador d’internacionalització, codireccions 
internacionals i cotuteles, marge de millora, sobretot pel que fa a la difusió de les accions de promoció 
de la URV. LA CA millorarà la informació sobre aquest tipus de col·laboració i la difusió dels ajuts de la 
URV per a la matrícula d’aquestes tesis (2019-2020 PM-CiTQ-4-01). 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta amb un grau de participació de professorat 
estranger adequat a l’àmbit científic del programa.  

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

Com hem comentat més amunt, el punt més fort del programa el constitueix el seu professorat, amb 
molta experiència investigadora i en direcció de tesis, i amb una excel·lent producció científica, que 
acredita amb trams de recerca, però sobretot amb projectes, publicacions i reconeixements externs, 
com es valorà més endavant, i en capacitat per portar a bon port les tesis doctorals. Pel que fa a 
col·laboracions internacionals, tant en estades com en mencions internacionals el programa mostra 
indicadors adequats, si bé el nombre de tesis en cotutel·la resulta molt baix i convindrà reforçar la 
informació d’aquesta opció. Una important amenaça plana sobre el programa i afecta al segment 
docent de la URV, i l’important nombre de jubilacions previstes en els propers anys en aquest col·lectiu, 
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sense perspectives clares a dia d’avui d’una substitució de la força actual de recerca i d’experiència que 
representa aquest professorat. No obstant, la millora d’aquesta situació futura s’escapa de les propostes 
que puguin fer el programa o l’EPD. El segment d’investigadors amb capacitat de direcció de tesis de 
l’ICIQ és molt més jove, com ho és el mateix Institut, i té un programa d’incorporació de talent jove amb 
recerca acreditada i de suport als nous grups. Per tant, des d’una perspectiva global, el programa pot 
seguir mantenint una bona salut pel que fa a la l’adequació del seu professorat. Per altra part, per part 
del programa, ni que aquesta no sigui una problemàtica en la que ens calgui incidir a dia d’avui, valorem 
positivament els esforços de l’EPD, per exemple amb la proposta de millora 2019-20 PM-EPD-4-01 del 
pla de millora de l’Escola per incrementar % de sexennis vius del professorat. Per tot el que hem indicat 
que l’estàndard 4 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands/es i a les 
característiques del programa de doctorat  

Per a la realització de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda s’integra en un grup d’investigació del 
departament de Química Analítica i Química Orgànica, del departament de Química Física i Inorgànica o 
a l’ICIQ, d’acord amb el que consta a l’apartat 8 de la memòria de verificació (Evidència P2.5), que li 
facilita un lloc de treball i on disposa de les infraestructures científiques i recursos del grup de treball 
adients per al desenvolupament de la tesis (laboratoris, serveis tècnics, aules de seminari, despatxos 
amb ordinadors, programari específic, etc). El doctorand o doctoranda també disposa dels recursos que 
ofereix la URV en general (CRAI, base de dades, Servei de Recursos Científics i Tècnics, Sistemes i 
recursos per a l’aprenentatge, campus virtual, Moodle, ...) adequats pel nombre de doctorands/es del 
programa de doctorat i per a desenvolupar les tasques concretes de la tesi doctoral. La recerca 
bibliogràfica en particular es pot fer telemàticament accedint a través de la intranet de la URV a les 
bases de dades com Web of Science o Scopus.  

Recursos materials 

Els recursos materials del programa, l’equipament i la instrumentació disponibles en els laboratoris de 
cada grup i dels serveis centrals de la URV i de l’ICIQ, en el moment de la verificació del programa eren 
ja molt rellevants (Evidència P2.5). Tant la URV com l’ICIQ compten amb serveis centralitzats amb 
l’equipament més pesant i amb personal especialitzat: els Serveis Científics i Tècnics de la URV, 
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/, i els Serveis de suport a la recerca a 
l’ICIQ, http://www.iciq.org/research/research-support-area/. L’apartat 5.1 de l’annex 5 presenta la 
descripció actualitzada de la instrumentació i prestacions d’aquestes dues unitats. També la 
disponibilitat de clústers de càlcul científic en les dues institucions és molt important, amb els tècnics 
informàtics propis dels departaments o de l’ICIQ que n’asseguren el funcionament. Els estudiants de 
doctorat disposen d’espais de treball, laboratoris o sales amb terminals per desenvolupar el seu treball 
quotidià de recerca. Tenen a més a disposició des dels seus llocs de treball tots els accessos telemàtics 
necessaris i drets d’impressió i altres necessitats associades a l’elaboració de la tesi doctoral. Gràcies al 
finançament aportat pels projectes individuals en els que participen els grups i a l’actualització 
d’infraestructures col·lectives, tant els laboratoris com els recursos científics s’ha anat dotant de 
l’equipament necessari i estan ben equipats.  
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Tots els recursos descrits anteriorment són perfectament adequats al nombre de doctorands i a les 
característiques del programa. Tot i així la EPD proposa la millora (2019-20 PM-EPD- 5-07), d’adequació 
dels equipaments de recerca desfasats. 

D’acord amb els resultats de les enquestes de satisfacció del 2017-18 (Apartat 5.2 i Taula 5.2.1 de 
l’Annex 5), el grau de satisfacció amb els recursos materials de què disposen els doctorands/es del 
programa és alt, amb una mitjana de 7,5 sobre 10 com s’observa a la figura 3.5.1, on l’eix horitzontal 
indica les puntuacions. 

El 59 % dels enquestats/des valora per damunt de 8 el seu grau de satisfacció, tot i que la mitjana de 7,5 
es veu penalitzada per algunes respostes que fan notar alguna deficiència puntual en instal·lacions de la 
Facultat de Química, com el mal funcionament d’una alarma o la calor al laboratori. Ens consta per altra 
part la satisfacció dels estudiants de l’ICIQ, que la manifesten a les entrevistes, pels mitjans de que 
disposen. En tot cas, cap dels enquestats manifesta mancances de recursos o instal·lacions en els 
mitjans materials pel desenvolupament de la tesi.  

 

Figura 3.5.1. Grau de satisfacció dels estudiants amb els mitjans materials de què disposen. 

Els problemes puntuals els resol el servei de manteniment, tot i que no sempre la resposta pot ser tan 
ràpida com l’usuari desitjaria. Però globalment, no es manifesta cap mancança important d’aquests 
recursos, que inclouen els serveis científics i tècnics centralitzats. 

Les enquestes de satisfacció dels directors/es (Apartat 5.3 i Taula 5.3.1 de l’Annex 5) mostren que sobre 
aquest aspecte concret la seva satisfacció és encara més alta, Figura 3.5.2. Un 68% puntua amb 8 o més 
el seu de satisfacció pel que fa als mitjans materials, amb una mitjana de 8.  

  

Figura 3.5.2. Grau de satisfacció dels directors amb els mitjans materials disponibles 
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El procés del SIGQ que garanteix la gestió dels recursos materials i serveis de la URV és el PR-EPD-018 
Gestió dels recursos materials i serveis (URV) (Evidència E5.1).   

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands/es i 
a les característiques del programa.  

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

 5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands/es suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 
faciliten la incorporació al mercat laboral 

La URV disposa del PR-EPD-013 Orientació a l’estudiant (Evidència E5.2) per definir, revisar, actualitzar i 
millorar la gestió de l’orientació a l’estudiant, i del procés PR-OOU-01 Orientació professional (Evidència 
E5.3). Els serveis que la URV ofereix a tots els seus estudiants i especialment els de doctorat objecte 
d’aquest autoinforme es descriuen a continuació. 

Serveis d’acollida, d’orientació acadèmica  

L’EPD a la seva web té una pàgina dedicada als futurs estudiants on consta informació adequada i de 
fàcil accés sobre què és un programa de doctorat, l’oferta dels programes de doctorat de la URV, l’accés 
i la matrícula, resolució de preguntes freqüents i informació pràctica sobre la vida a la URV (allotjament, 
informació sanitària, mobilitat, activitats d’oci i esport, llengües, associacionisme i participació, etc.). Per 
altra banda, des de la pàgina principal de la URV (www.urv.cat) també es pot accedir a l’apartat de “La 
vida al Campus”, tant en català com en castellà i en anglès. Respecte als serveis d’acollida, prestacions 
logístiques i orientació als estudiants internacionals a la URV es fan a través del I-Center (Centre 
Internacional) de la URV, el qual constitueix una finestra única per als estudiants internacionals. 

L’EPD organitza cada inici de curs acadèmic una sessió de benvinguda i acollida a tots els doctorands i 
doctorandes de nou accés on s’informa de diferents aspectes organitzatius acadèmics rellevants per la 
seva formació doctoral, com ara: Carta de compromís, Seguiment i Avaluació Anual, Pla de formació del 
doctorand, enquestes de satisfacció, calendaris, permanència, modificació de directors/res, etc. En 
aquesta sessió s’aprofita per començar a orientar els estudiants sobre les implicacions que tindrà la 
realització dels estudis de doctorat a la URV per al seu desenvolupament acadèmic i professional.  

El Programa Ciència i Tecnologia Química organitza també des del primer curs d’implantació del 
programa una sessió informativa dirigida als estudiants de nou accés, que actualment programem 
després de la de l’EPD que prenem com a referència (Evidència E5.10). Es fa una convocatòria 
individualitzada per correu electrònic a tots els estudiants de nou accés. A la sessió es fa èmfasi en 
aspectes propis del programa, com les activitats formatives, i també es comenten aspectes generals com 
l’avaluació a través del SAD, la tipologia de cursos transversals i els serveis generals d’atenció que els hi 
ofereix la URV. 

Els doctorands/es també disposen de diferents eines de suport per complementar la informació sobre 
acollida o orientació acadèmica i/o resoldre dubtes:  

1.  Adreces de correu per a consultes generals o específiques: escoladoctorat@urv.cat, 
phd@urv.cat, tesis@urv.cat, phd.avaluacio@urv.cat, convenisepd@urv.cat  
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2.  Demo sobre els diferents processos. Per exemple, s’inclouen enllaços a tutorials i guies sobre 
com fer la matrícula online, com fer l’avaluació i el seguiment del DAD i PLAINV.  

3.  Apartat de preguntes freqüents. Es van incorporant aquelles pàgines que generen més consultes.  
4.  Apartat Quina és la teva opinió? per fer arribar consultes, suggeriments, queixes, agraïments, etc.  

A més, l’EPD també ofereix atenció presencial o telefònica per a consultes (contactes i horaris de l'Escola 
de Doctorat). L'EPD també compta amb el canal de comunicació “EPD informa” a través del correu 
institucional escoladoctorat@urv.cat que permet enviar avisos, notícies, inscripcions a activitats 
formatives transversals i generació de certificats d'assistència o informacions que poden ser d'utilitat. 
S’està treballant per tal que un futur aquest canal de comunicació es pugui realitzar a través del Moodle, 
ara mateix ja implantat pels doctorands/es del programa Doctorat Industrial i alguns programes de 
doctorat (Estudis Humanístics, Biomedicina, Tecnologia Educativa) però que es pretén que estigui 
disponible per tots els programes de doctorat (2019-18-PM- EPD-5.2.01 Canal de comunicació a través 
del Moodle). La CA del programa Ciència i Tecnologia Química considera que aquesta eina aportarà una 
important millora per facilitar la informació i la comunicació amb els estudiants.  

Durant el seu procés formatiu l'estudiant compta amb el suport de l’EPD que gestiona els estudis de més 
de 1.300 estudiants organitzats en 24 programes de doctorat (curs 2018-2019). La memòria anual que 
publica l’EPD recull de forma detallada les activitats acadèmiques i administratives de l’Escola. 

Com ja hem esmentat en altres punts d’aquest informe, el programa Ciència i Tecnologia Química 
organitza cada any sessions d’entrevistes individuals amb la cohort d’estudiants de segon curs (Taula 
5.2.2 de l’annex 5). Es detecta a través d’aquestes entrevistes que es consideren adequadament 
informats, que participen en cursos transversals de la URV o dels que ofereix el Barcelona Institute of 
Science and Technology, BIST, al qual pertany l’ICIQ. Tot i que es consideren satisfets per la informació, 
es pot deduir que reben la informació passivament per correu electrònic i rarament visiten la web.  

Formació transversal que facilita la incorporació al mercat laboral 

La URV també ofereix als estudiants el Pla de Formació Transversal per a doctorands/es de la URV 
(Evidència E1.12), que té com a finalitat promoure l'adquisició de competències transversals durant 
l'etapa formativa del doctorat i va dirigit a l'adquisició de competències associades al desenvolupament 
de la tesi doctoral i el futur professional, veure els estàndards 1.2 i 6.1 d’aquest autoinforme. En 
l'organització dels cursos que ofereix l’Institut de Ciències de l’Educació participen també el CRAI, la 
Fundació URV, la Càtedra per al foment de la innovació empresarial i la Càtedra sobre el foment de 
l’emprenedoria i creació d’empreses. 

Algunes d'aquestes activitats formatives es van començar a oferir a partir del curs 2015-2016 però és a 
partir del curs 2017-2018 i sobre tot del 2018-19 que s’implanta completament el pla i s’ofereixen 
també les activitats formatives directament relacionades amb el futur professional per tant el nostre pla 
de formació incorpora activitats per facilitar la incorporació al mercat laboral: 

 Taller: Emprenedoria de projectes innovadors 
 Taller de protecció dels resultats de la recerca (patents, copyright en enginyeria, 

copyright en ciències de la vida i socials) 
 Curs bàsic de creació de Start-up 
 Curs Exprés d'Emprenedoria 
 Applying for academic jobs 
 Applying for industry jobs 
 Seminari "Entrenament d'habilitats emprenedores i directives” 
 Acreditació i avaluació docent 
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 Communicating research to the media and the públic 
 Leadership and directive competences 
 Presentation skills in Science & Technology 

El pla de formació es va revisant i ampliant curs a curs, incorporant si s’escau, també els resultats de les 
enquestes de satisfacció, veure l’estàndard 1.2 i 6.1 d’aquest mateix autoinforme. 

Quant a l’orientació acadèmica i d’investigació concreta per al programa de doctorat Ciència i 
Tecnologia Química, els interessats/des poden accedir a la pàgina web del programa 
(http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7703/index/) on es troben les dades dels 
contactes acadèmic i administratiu específics. Qualsevol dubte es resol a nivell individual per part de la 
coordinadora del programa o per la secretaria unificada dels departaments que participen en el 
programa. Les consultes es poden realitzar per correu electrònic o de manera presencial a través 
d’entrevistes personals. 

Beques, ajuts, mobilitat 

Una bona part dels estudiants de doctorat realitzen la tesi en el marc d’un contracte d'investigació 
predoctoral.  Des de la web d'Ajuts i premis per a estudis de doctorat i també des de la pròpia de cada 
programa es poden consultar les convocatòries de contractes predoctorals, beques, ajuts i premis 
corresponents als estudis de doctorat, ja siguin especifiques de cada programa o generals: contractes 
per a la investigació (PMF-PIPF Programa Martí Franques, Programa Salvador de Madariaga, FI, FPI, FPU, 
etc), ajuts (ajuts per cotuteles, ajuts futurs investigadors, ajuts per a tesis doctorals en català), beques 
(La caixa a l’Amèrica del Nord, i Àsia, La Caixa INPHINIT, Fundació Jose Luis Oriol etc), Ajudes de 
mobilitat (Ajudes complementaries a les FPU, ajudes de mobilitat predoctoral de convocatòries estatals, 
etc.). A més l’EPD inclou al seu pla de millora la proposta 2019-20 PM-EPD-1.1-03 per tal d’aconseguir 
finançament per mantenir el nombre de beques i contractes propis de la universitat (Martí Franques, 
beques de projecte...). 

Recentment, fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del 
seguiment del programa (Evidència P2.6) com s’ha mencionat a l’estàndard 1.2 d’aquest informe, la URV 
ha incrementat el finançament per la contractació de personal investigador predoctoral en formació i 
també s’han millorat les ajudes per mobilitat i per realitzar cotuteles. Afavorir la mobilitat en els estudis 
de doctorat és també una prioritat de l'EPD per incrementar la internacionalització dels programes i 
l'adquisició de competències transversals. Els contractes predoctorals FPI i FPU incorporen finançament 
per realitzar estades en un centre o institució. Pels qui no disposen d’aquest tipus de contracte, 
s’impulsa la participació dels estudiants en dos programes específics a nivell europeu: Erasmus +, 
Accions KA 103 i 107 (Europa i països associats) dirigides a fer una estada en una universitat o centre de 
recerca i Erasmus+ Pràctiques dirigit a fer una estada en pràctiques en empreses o institucions. També 
poden sol·licitar ajudes a la mobilitat predoctoral per la realització d’estades breus en centres d’I+D de 
convocatòries públiques. 

En el programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química, com ja s’ha comentat a l’estàndard 1.1 
d’aquest autoinforme, s’hi preinscriuen molts candidats/es que ja estan optant a algun dels contractes 
esmentats, o fins i tot ja coneixen la resolució de la convocatòria. La disminució de recursos de les 
universitats en general i de la URV en particular, paral·lelament a la disminució d’altres fonts de 
finançament públic, han repercutit durant aquest període en la disminució del nombre de contractes 
Martí i Franquès de que disposaven els grups químics de la URV, tot i la recent millora de l’oferta. La 
conseqüència ha estat la disminució de doctorands en aquests grups, ja que la dedicació a temps 
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complet de la investigació experimental és força incompatible amb l’absència de contracte. Percebem 
que si aquesta situació persisteix constitueix una important amenaça pel programa.  

Serveis d’orientació professional i inserció laboral 

L’orientació del doctorand o doctoranda sobre l’accés al mercat laboral la realitza, a un primer nivell, el 
director o directora de tesi i el tutor o tutora acadèmic, aprofitant els nombrosos contactes 
professionals i acadèmics i la informació que en reben a nivell nacional i internacional, proporcionant 
una tutorització personalitzada en funció de cada àmbit d’investigació i dels desitjos d’inserció en el 
món laboral o de continuïtat a l’acadèmia i assegurant-se que totes les ofertes de posicions 
postdoctorals que periòdicament reben es difonen al doctorands/es i als recents doctors/es a través de 
les vies habituals de comunicació. En cas que l’EPD rebi qualsevol convocatòria laboral també les fa 
arribar als doctorands/es i titulats/des a través del mitjans oportuns. En un segon nivell, la URV facilita 
informació general i institucional a través de l’Oficina de l’Estudiant (OFES) a través d’un programa de 
desenvolupament de la seva carrera que li faciliti la integració al món laboral, resumit en el procés PR-
OOU-001 del SIGQ de l’EPD (Evidència E5.3). 

L’OFES ha posat en marxa el Servei d’Orientació Professional de la URV,  amb l’objectiu de proporcionar 
als estudiants de qualsevol nivell acadèmic un programa de desenvolupament de la carrera, facilitar la 
seva integració a la vida universitària i donar suport al seu desenvolupament acadèmic i professional. 
Mitjançant accions i programes formatius, es pretén que l’estudiant pugui assolir i utilitzar estratègies, 
habilitats i coneixements adients per planificar i implementar el seu desenvolupament professional i 
personal. L’àrea Ocupació URV ofereix:  

 Orientació individual per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i els nivells de grau, 
màster i doctorat. Els interessats/des poden rebre assistència individual per part de la tècnica 
d’orientació professional. Són sessions en privat de dos tipus: cita llarga, amb cita prèvia, o cita 
exprés, en el mateix dia (veure més informació a l’espai Orientació individual). 

 Tallers d’orientació, sessions de formació en grup, que poden versar sobre diversos temes amb 
l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament integral per 
assolir un futur professional exitós (es pot veure el programa a Tallers d’orientació). 

 Publicacions, recursos, per ajudar els estudiants, com a futurs titulats/des, en tot el procés de 
recerca d’ocupació, com la Guia d'orientació per a l'ocupació, Recursos d'orientació per la 
recerca d'ocupació (Publicacions: Guia d'orientació per a l'ocupació). 

 Un servei d’intermediació laboral mitjançant una plataforma de gestió de les oportunitats 
professionals: el portal de la Borsa de Treball. Un cop registrats al portal, poden accedir als 
processos de selecció de les empreses i entitats que col·laboren amb la Borsa de Treball de la 
URV.  

 Un servei de gestió i promoció de pràctiques externes en empreses i institucions.  
 Organització d'altres accions de foment de la inserció laboral dels titulats/es de la URV: la Fira 

d'Ocupació Universitària als Campus de la URV, que posa en contacte els futurs titulats amb 
potencials contractants del territori. 

El detall de les sessions d’orientació individual i tallers d’orientació on han assistit els estudiants de 
doctorat així com la satisfacció pròpia d’aquests serveis es mostren a l’evidència E5.9.   

En el marc del Doctorat de la URV, l’EPD ha engegat el projecte Alumni de Doctorat, amb el suport i 
col·laboració del programa Alumni URV, que ha nascut pel 25è aniversari de la Universitat Rovira i Virgili 
com a reconeixement del decisiu paper dels seus més de 46.000 titulats i titulades. D’entre els diferents 
reptes que es planteja el projecte Alumni de Doctorat de la URV, un és l’acompanyament dels doctors i 
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doctores en la seva inserció laboral i desenvolupament professional. A més de les eines generals 
d’orientació professional indicades, posa a l’abast convocatòries pròpies o d’altres organismes per a 
doctors/es, assessorament en emprenedoria i creació d’empreses, formació contínua, etc. La difusió i 
foment d’aquests serveis, i altres accions que s’aniran definint, s’engloben en el projecte Alumni de 
Doctorat que es va engegar amb entusiasme i compromís de l’EPD i de tots els programes de doctorat. 
Aquests projectes malauradament han quedat aturats a l’espera de recursos, tot i que l’EPD té la 
voluntat de poder reprendre’ls  (2019-20 PM-EPD- 5.2-04-Projecte Alumni doctorat)  

El programa de Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya, fomenta el 
desenvolupament de projectes d'investigació estratègics dins d'una empresa, on el/la doctorand/a 
desenvoluparà la seva formació investigadora en col·laboració amb la universitat. Així mateix, els 
doctorands/es dins del programa han de desenvolupar una tesi doctoral i realitzar activitats formatives 
adequades al programa, el què els permetrà obtenir la Menció de Doctor Industrial. L’EPD i els 
coordinadors/es de doctorat fomenten i fan difusió del programa dins de la universitat i del món 
empresarial per incrementar el nombre de projectes. El programa Ciència i Tecnologia Química va tenir 
un titulat amb menció doctorat industrial i tres altres estudiants en aquest règim a l’actualitat. Tres 
estudiants internacionals de l’ICIQ participen també en un doctorat industrial a través d’una ITN amb 
una indústria farmacèutica alemanya.  

Com a última activitat del Doctorat, l'EPD organitza cada curs acadèmic la cerimònia de lliurament de 
títols de doctor/a i de premis extraordinaris de doctorat. Amb aquest acte la URV reconeix l'esforç i la 
dedicació dels joves investigadors i la seva aportació a la generació de coneixement. 

La satisfacció dels doctorands i doctorandes amb els serveis de suport al procés d’aprenentatge i la 
incorporació al mercat laboral s’avalua tant en el marc general del Sistema Universitari Català, com en el 
marc del Doctorat de la URV. 

A. L’Estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris que elabora AQU Catalunya (Evidència E5.8) 
proporciona informació general sobre la satisfacció dels doctors i doctores amb els seus estudis, la 
seva situació laboral actual i la valoració si el títol ha tingut un impacte en aquesta situació laboral. 
L’últim estudi d’Inserció Laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes es va realitzar al 
2017, on es va enquestar més del 50% de la població de referència, que són les persones doctorades 
els cursos 2011-2012 i 2012-2013. Les dades pel conjunt del SUC segons subàmbit ampliat estan 
disponibles a: http://estudis.aqu.cat/dades). Els resultats disgregats per la URV i, més concretament 
pel programa de doctorat predecessor del programa Ciència i Tecnologia Química que es presenta a 
l’acreditació es detallen a l’estàndard 6 (Qualitat dels resultats) d’aquest mateix autoinforme. 

Les dades facilitades per AQU Catalunya han permès al Departament d’Economia i l’Observatori de 
l’Ocupació de la URV desenvolupar projectes de recerca i difusió, que han donat com a resultat, 
entre altres, les següents publicacions: 

− Ferran Mañé (investigador principal) i Antoni Di Paolo, “ELS DOCTORS DE LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES CATALANES EN EL MERCAT DEL TREBALL: UNA VISIÓ DE COHORTS”, Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona. (Evidència E5.6) 

− Ferran Mañé (investigador principal), Antonio Di Paolo, Daniel Miravet i Catalina Jordi, “EDUCACIÓ 
UNIVERSITÀRIA I TREBALL: REFLEXIONS AL VOLTANT DE L'EXPERIÈNCIA DE LA URV”, Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona. (Evidència E5.7) 

B. L’EPD ha implantat aquest curs acadèmic 2017-2018 l’enquesta de satisfacció dels doctors i les 
doctores de la URV com s’ha detallat a l’estàndard 3.2 d’aquest autoinforme (Evidència E3.10). El 14 
de desembre de 2019 a l’acte de graduació dels doctors/es per la URV es van lliurar les primeres 
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enquestes. Entre els doctors de la regulació RD 99/2011 del programa Ciència i Tecnologia Química, 
s’ha utilitzat el canal dels directors/es per actualitzar les adreces de correu i s’ha enviat un correu 
electrònic a tots els doctors/es del programa dels quals es disposava d’aquesta informació. El grau de 
participació ha estat del 19 %. Les respostes indiquen que el grau de satisfacció amb la seva 
orientació professional el valoren amb una mitjana de 8,6 sobre 10 pel que fa a l’àmbit professional i 
de 8,8 pel que fa al nivell de formació doctoral que requereix la seva feina (veure apartat 6.4 de 
l’annex 6 ). Globalment, la satisfacció amb el doctorat de Ciència i Tecnologia Química que van cursar 
és de 8,7 sobre 10.  

Tota la informació recollida a través dels diferents mecanismes sobre satisfacció i inserció laboral 
s’utilitza per a la revisió i millora del programa de doctorat, d’acord al què estableix el procés del SIGQ 
PR-EPD-003 Seguiment i Millora de les Titulacions (Evidència E3.4). 

Satisfacció de l’alumnat i els directors i directores de tesis amb els estudis 

Gràcies a l’enquesta de satisfacció dels estudiants que la URV difon a través de diferents mecanismes, 
se’n desprèn que en global la satisfacció dels doctorands amb els estudis és del 7 sobre 10 (Taula 5.2.1 
de l’annex 5), per 6,6 en l’enquesta anterior en del curs 2015-2016 (Evidència E3.11). Per altra banda, la 
satisfacció dels directors de tesis amb els estudis és del 5,8 en una escala de 10 en les enquestes del curs 
2015-2016 i del 8,2 en les enquestes del curs 2017-2018.  

Als resultats de les enquestes a estudiants  (Apartat 5.2 i Taula 5.2.1de l’annex 5), s’observa que tots els 
indicadors comparables han millorat respecte a l’enquesta anterior: 

 L’aspecte més ben valorat és el director/a de la seva tesi (8,2 de mitjana, front a 7,6 en 
l’anterior) 

 També mostren un bon grau de satisfacció amb els recursos materials disponibles, 7,5. Alguna 
queixa puntual sembla més aviat deguda a motius accidentals. 

 Valoren positivament els processos de preinscripció i matrícula (entre 6,9 i 7,4, front al 6,3 en 
l’enquesta anterior), així com el d’avaluació a través del SAD, que ha passat de 6,1 a 7,0, les vies 
d’informació de 5,5 a 7,0, i les atencions rebudes per part de la coordinació de 5,5 a 7,1 i de 
l’EPD, de 6,4 a 7,4. Totes aquestes valoracions han millorat notablement. En particular, la 
valoració del SAD està en consonància amb la disminució de crítiques gràcies a la nova eina 
millorada.  

 Una mica menys valorats són els tràmits administratius, 6,3, però també milloren l’anterior 
avaluació, 5,4. S’indiquen temes menors de format dels formularis de sol·licitud. 

 Les activitats formatives pròpies del programa també estan millor valorades, del 5,9 a 6,4, 
mentre les transversals de l’EPD i l’ICE les qualifiquen amb un 5,9, el que es pot associar al 
desconeixement del català o castellà per una part dels estudiants, tot i que se’n van oferint 
cada cop més en anglès. 

 Pel que fa als serveis centrals, si bé no estan mal valorats pels qui els coneix, el nombre de 
respostes en blanc indica desconeixement d’aquests serveis, en particular el Servei d’Orientació 
Professional.   

Sobre la satisfacció dels directors i directores de tesi (Apartat 5.3 i Taula 5.3.1 de l’annex 5), els punts 
comparables han millorat molt significativament, ja que la valoració global del programa ha passat de 
5,8 a 8,2. És segur que influeix en la valoració positiva de tots els aspectes un millor coneixement de la 
regulació actual i del programa, per l’acció d’informació de la CA, que ara coneixen molt més, però 
també per la pròpia pràctica d’aquests anys, que ha superat la resistència al canvi i ha fet desaparèixer 
l’enyorança d’una regulació que consideraven més lliure (en l’enquesta anterior valoraven molt 
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negativament l’avaluació anual i la regulació de la durada de les tesis). La nova eina molt més amigable 
del SAD també ha contribuït sens dubte a millorar la percepció global. 

 L’aspecte més ben valorat és el funcionament de la Comissió Acadèmica i la coordinació, que ha 
passat de 7 a 8,5 

 El procés d’avaluació està ben valorat, i ha passat de 5,8 a 8,2 
 La seva consideració sobre els mitjans materials disponible és positiva i també ha millorat, de 

7,1 a 8,1 
 La informació pública ha millorat de 6 a 8, i els tràmits han passat de 6,9 a 7,9. 
 També valoren positivament l’atenció rebuda per l’EPD, amb 7,7 

Quant la participació del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química a les enquestes 17-18 va 
ser del 22% dels doctorands/es i del 33% del professorat i directors/es de tesi del programa. La 
participació dels estudiants ha estat baixa però ha millorat significativament des de l’enquesta anterior 
ja que ha estat més del doble .  

D’acord amb la justificació aportada, considerem que els serveis i recursos per motivar, facilitar i 
enriquir l’aprenentatge dels estudiants són molt adequats, de fàcil accés i faciliten la posterior 
incorporació al mercat laboral, i que per tant el programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química 
assoleix l’estàndard sobre l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Però d’acord amb el pla de 
millora que consta en aquest autoinforme manca disposar d’un pla d’ocupació per estudiants de 
doctorat i per tant l’EPD ha previst la millora 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge la valoració és molt satisfactòria ja que es 
disposa de recursos materials i serveis molt adequats per al desenvolupament de la recerca i 
l’elaboració i defensa de la tesi doctoral. També es disposa de nombrosos suports a l’aprenentatge i 
eines que faciliten la incorporació al mercat laboral, des d’activitats formatives específiques per 
doctorands dins del pla de formació a sessions d’orientació individual i tallers que ofereix el Servei 
d’Orientació de la URV. 

Tot i això, es detecta la necessitat de continuar millorant els mecanismes de recollida d’informació per a 
l’avaluació de la satisfacció dels agents així com impulsant el programa Alumni de Doctorat de la URV i 
els serveis d’orientació professional. En aquest sentit es proposen des de l’EPD la sèrie de millores 2019-
20-PM-EPD-5-01-02-03-04-05-06-07: millorar el canal de comunicació i suport a la docència amb 
coordinadors i coordinadores, directors i directores i estudiants a través del Moodle PD , Disposar d'un 
Pla de suport a l’ocupabilitat per estudiants, Promocionar el projecte Alumni URV- doctorat, Millorar la 
participació en el programa Doctorat industrial, Millorar els equips de recerca.  

Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats 
El programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Química té com objectiu formar investigadors/es i 
professionals en temes claus de la química actual, com el disseny de síntesi de diferents tipus de 
materials moleculars, sòlids o polimèrics, la catàlisi homogènia i l'heterogènia, la química computacional 
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o les tècniques analítiques més avançades. Es pretén doncs potenciar les capacitats dels doctorands/es 
per que puguin iniciar i completar una investigació original i innovadora i desenvolupar en el futur una 
carrera professional, en el sector acadèmic o en el privat. En aquest període de formació que culminarà 
amb la defensa de la tesi doctoral hauran d’adquirir competències específiques i un coneixement 
profund del seu camp, hauran de demostrar autonomia i criteri i hauran d’adquirir també competències 
transversals, que inclouen la disseminació dels resultats de la seva recerca en un context internacional i 
l’adaptació a entorns canviants.  

6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil 
formatiu pretès 

Tesis doctorals 

En el programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química des del curs 2013-14 fins al tancament 
d’aquest informe, s’han defensat 218 tesis, de les quals  95 el marc del RD 99/2011, de les quals 18 des 
de l’octubre del 2019. L’Evidència E6.1 detalla la informació d’aquestes 95 tesis, i hi consten: Nom del 
doctorand o doctoranda, Nacionalitat, Títol de la tesi, Enllaç a la tesi, Data de defensa, Qualificació 
obtinguda, Menció Internacional, Director o Directora de tesi, tutor o tutora, Procedència. S’espera a 
més que entre 15 i 20 tesis més siguin defensades abans de finals del curs 2019-2020.  

La producció de tesis defensades s’ajusta als valors estimats considerant la dimensió del programa i el 
nombre de places de nou accés que oferta anualment. La durada mitjana de les tesis en el període ha 
estat de 3,6 anys.  

Les tesis doctorals del programa són pertinents, públiques (després de la seva defensa) i adequades per 
certificar els aprenentatges reflectits en el perfil de formació, tots els temes de les tesis s’adeqüen a les 
línies de recerca del programa i tots els treballs presentats han permès adquirir les competències 
transversals i especifiques del programa. La seva pertinència (validesa) i qualitat (fiabilitat) estan 
garantides pels mecanismes recollits a tal efecte en el PR-EPD-024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi 
doctoral (Evidència E6.5). La CA del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química aplica criteris 
específics que les tesis han de reunir per tal de començar el dipòsit i posterior defensa, com un mínim 
d’una publicació acceptada en una revista indexada, tal com s’especifica en les activitats formatives del 
programa, que en general les tesis dipositades superen amb escreix. A l’actualitat, i dintre del pla de 
millora, s’estan redactant uns criteris de presentació formal de l‘exemplar dipositat on-line per 
assegurar que també la forma s’adequa a un document científic i públic (2019-2020 PM-CiTQ-6-01). 
Aquests criteris s’ajuntaran a la Guia Breu del dipòsit de tesi, en català i en anglès, que el programa va 
elaborar i actualitza cada curs i que agrupa la informació sobre procediments i documents de la web de 
doctorat per facilitar un tràmit que els estudiants valoraven com complicat. La qualitat de les tesis del 
programa queda demostrada amb el nombre, més de 400 publicacions, la qualitat de les publicacions en 
revistes indexades (Evidència E6.3), que mostra que els resultats obtinguts de les tesis doctorals satisfan 
molt adequadament l’assoliment de les competències del doctorat i els requisits del nivell de 
qualificacions del MECES i posen de manifest l’alt nivell de formació. Totes les tesis del programa han 
estat desenvolupades dintre de les línies de recerca definides en la modificació del 2019 del programa, 
ja que les anteriors, més disperses, es van agrupar en aquestes amb una correspondència senzilla. 

Activitats formatives específiques del programa 

La CA del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química és l’encarregada de l’organització, el 
disseny, la supervisió i la coordinació de les activitats de formació específiques del programa de doctorat 
i també la responsable de garantir que l’avaluació dels resultats d’aprenentatge són coherents amb el 
perfil formatiu.  
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La tipologia del programa, amb un ampli ventall de línies de recerca en diferents àmbits de la química, 
dues entitats físicament separades on s’efectua la recerca, les particularitats dels diferents contractes 
predoctorals que orienten cap a l’adquisició de determinades competències transversals (competències 
en l’àmbit docent els contractes FPU, en innovació i transferència de coneixement en ETN i COFUND, 
etc), la notable mobilitat internacional però també la varietat d’orígens i cultures dels estudiants 
aconsellen limitar el nombre d’activitats formatives obligatòries del programa, deixant obertes les altres 
segons el perfil de la recerca, el tipus de contracte i també els interessos del doctorand/a.  

La web del programa, http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7703/activitats/  mostra 
aquestes activitats i en dona una breu descripció. Les activitats són les següents:  

 Activitats formatives transversals (amb link al programa de la URV) 
 Activitats formatives específiques 

 De caràcter obligatori: 
 Sessions de tutoria amb el director o directora 
 Seminaris interdisciplinaris 
 Presentacions en grup 
 Assistència a congressos 
 Publicació de resultats de la recerca 

 De caràcter optatiu  
 ICIQ Summer School 
 Assistència a cursos de formació transversal de caràcter tècnic 
 Participació en la docència del grau de Química 
 Participació en cursos de l'ICE 
 Participació en tasques administratives i/o òrgans de representació 
 Activitats de mobilitat i intercanvi científic 
 Projecte 

 Altres activitats 
 Entrevista de segon any, obligatòria 

Algunes d’aquestes activitats queden sota el control del director/a de tesi, com les sessions de tutoria o 
els seminaris de presentacions en grup. Aquestes són pràctiques habituals en els grups químics, que les 
organitzen en funció de la mida del grup, i es considera que  aquest control és suficient ja que tots els 
grups del programa fan seminaris de grup per posar en comú resultats i interpretacions i s’hi fan 
presentacions que contribueixen a desenvolupar les competències comunicatives dels doctorands. Per 
altra part, tots els supervisors/es mantenen sessions freqüents de tutoria o discussió amb els seus 
doctorands/es. 

La tercera activitat obligatòria s’emmarca en l’objectiu de fomentar una cultura científica àmplia durant 
el doctorat, i és l’assistència a seminaris interdisciplinaris, conferències organitzades al llarg del curs, un 
mínim de sis assistències obligatòries per curs. L’ICIQ té un extens programa de seminaris i conferències, 
http://www.iciq.org/education/seminar-programme/, al que poden assistir tots els estudiants del 
programa. Per l’amplitud de temàtiques abordades, és fàcil per a qualsevol estudiant triar entre 
aquestes conferències les que li interessin. Per altra part, i com a acció de millora, gràcies al pressupost 
actual del programa, la CA té en perspectiva un petit programa de conferències anuals, totes en anglès, 
sobretot orientades a complementar el ventall de temàtiques per enriquir l’oferta als doctorands/es de 
les diferents línies de recerca. El seguiment i control d’assistència es fa per una part a través d’un full de 
signatures i més recentment amb la introducció al SAD de la informació sobre cadascuna d’elles. Tots els 
doctorands/es compleixen amb escreix aquests mínims. 
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Dues activitats obligatòries més es compleixen en general també amb escreix al llarg de la tesi: un mínim 
d’una publicació acceptada en una revista indexada i l’assistència com a mínim a un congrés 
internacional amb presentació de resultats. 

Les altres activitats són de caràcter optatiu i abasten una àmplia gama, des dels cursos especialitzats als 
transversals, el seguiment de cursos de l’ICE o altres entitats, la mobilitat internacional o la participació 
en òrgans de representació. L’ICIQ ha organitzat també vàries edicions d’una escola d’estiu, l’ICIQ 
Summer School.  

Pel que fa a l’activitat docent, els estudiants amb contracte vinculat a la URV que permeti aquesta 
activitat participen en docència del grau de química i els estudiants de l’ICIQ amb contractes del 
programa de Formación del Profesorado Universitario FPU, que obligatòriament han de fer pràctiques 
docents en les universitats on estan matriculats, ho fan també a través d’un Protocol (Versió 
actualitzada 2019, Evidència E6.2) elaborat conjuntament per l’EPD, l’ICIQ i la coordinadora d’aquest 
programa a l’empara del conveni de col·laboració entre la URV i l’ICIQ (Evidència P1.0) sobre temes de 
formació. La coordinació del programa fa anualment la intermediació entre els departaments de la 
Facultat de Química i l’ICIQ. 

Un esment especial mereix una activitat dissenyada en aquest programa prenent com a referent algunes 
universitats estrangeres, el que denominem Projecte. Aquesta activitat té com objectiu una avaluació 
independent de la maduresa de l’estudiant i consta d’una part escrita en anglès i d’una presentació oral 
breu quan ja està acabant la tesi, els continguts dels quals han d’implicar la planificació d’una recerca 
futura. S’avalua la solidesa del projecte i de l’exposició i les respostes davant la comissió avaluadora. 
L’activitat era inicialment obligatòria, però es va estimar després d’uns anys que era més convenient fer-
la optativa (com es va fer constar a la modificació del programa) i estimular la seva presentació com un 
mèrit per a la priorització de les candidatures al Premi Extraordinari de Doctorat, com consta als criteris 
públics del programa. El nombre de doctorands/es que opten per presentar el “Projecte” és ara més 
limitat però la qualitat és també molt superior. Degut al calendari d’aquesta activitat, lligat al dipòsit de 
la tesi, l’activitat no consta en el document d’activitats, tot i que se’n manté un registre intern. Un 60% 
dels 95 doctors i doctores del programa l’han presentat. 

Per altra part, des del 2016 es va introduir una breu entrevista informal de la Comissió Acadèmica amb 
cada doctorand/a durant el segon any de doctorat. Va ser una proposta per millorar la comunicació amb 
els estudiants, per donar a conèixer la Comissió Acadèmica i les seves funcions orientadores i sobretot  
per facilitar el contacte directe, en particular amb l’important segment d’estudiants de l’ICIQ. Permet  
un millor coneixement dels interessos científics del doctorand/a, de la seva integració al grup de recerca 
i al seu entorn social, el progrés de la seva tesi doctoral, els problemes que pugui haver trobat a 
qualsevol nivell: administratiu, de recerca, relacional... Es planifica al febrer durant el segon any i pretén 
també detectar potencials problemes que requereixin un tractament confidencial. Inclou una breu 
enquesta anònima amb preguntes generals, a la qual ens hem referit per aspectes concrets en apartats 
anteriors i aquí ens hi tornarem a referir. 

En les enquestes de satisfacció (Evidència E3.9) es va consultar respecte de les activitats formatives 
especifiques del programa i les activitats formatives més generals i transversals a tots els programes. La 
valoració obtinguda el curs 2017-2018 (Annex 5, Taula 5.2.1) ha estat que un 50% considera 
satisfactòries o molt satisfactòries les activitats del programa, amb un 6,4 sobre 10 de mitjana, superior 
a la de l’avaluació anterior, 5,9  i un 40% les activitats transversals, amb una mitjana de 5,9, amb la 
crítica aquestes últimes de poca oferta en anglès. La pregunta sobre activitats formatives a l’enquesta 
específica del programa esmentada més amunt (Taula 5.2.2 de l’annex 5) és més general, i se’n dedueix 
una percepció més positiva ja que globalment la valoració està entorn de 8 sobre 10. 
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Pel que fa a les activitats específiques, són pocs els suggeriments, si no és augmentar l’oferta de 
conferències en els departaments químics de la URV. La CA del programa ha Incorporat aquesta idea 
com a proposta de millora pel curs 2020-21, destinant una part del pressupost a un cicle de conferències 
en anglès, incidint sobretot en temes no contemplats en l’important cicle de l’ICIQ. Actualment s’està 
elaborant el programa (2019-2020 PM-CiTQ-6-02). 

Per altra part, la CA ha observat que el nombre d’estudiants del programa, entorn de 160, amb orígens 
molt diversos, i les dues ubicacions, a la Facultat de Química de la URV i a l’ICIQ, cadascú ben integrat en 
el seu entorn, no faciliten el contacte entre estudiants de les dues ubicacions, que només tenen 
interaccions esporàdiques. De fet, observem en les entrevistes molt poc sentiment de pertinença a la 
URV (ja hem comentat a l’estàndard 1 que la gran majoria dels nostres estudiants no hi ha cursat el 
grau). Per tal d’ajudar a la intercomunicació entre estudiants, la CA ha acordat organitzar anualment 
l’activitat “Trobada de recerca del doctorat CiTQ” (2019-2020 PM-CiTQ-6-03), en que doctorands/es de 
diferents grups exposin la seva recerca de forma entenedora als demés, i que també participin el 
l’organització. Amb 30-40 presentacions tots els doctorand/es poden tenir l’ocasió de fer una 
presentació durant la realització de la seva tesi. S’hi inclourà una taula rodona o conferència per un 
doctor sobre temes generals d’interès, com la utilitat de la tesi, el futur professional, etc.  

Per altra part, per contribuir també al coneixement mutu, tant de la recerca com de les persones que la 
fan, també està en consideració un cicle de 6 a 8 conferències per curs, on doctorands/es, professors/es 
o investigadors postdoctorals relacionats amb el programa puguin exposar de forma entenedora i 
divulgativa la seva investigació (2019-2020 PM-CiTQ-6-04).   

Activitats transversals 

Gràcies als resultats de les primeres enquestes, l’EPD ja va identificar al seu pla de millora 2015-2016 
l’acció PM-07, tenir un programa de formació en competències transversals dels doctorands/es 
implantat el curs 2021-2022. Amb aquesta finalitat, l’EPD juntament amb la comissió delegada del CDE 
per formació (formada per coordinadors/es de programes de doctorat) i l’Institut de Ciències de 
l’Educació van elaborar durant el 2016 el Pla de Formació Transversal per a doctorands de la URV 
(Evidència E1.12). Les activitats emmarcades dins del Pla de Formació del Doctorand es van organitzar 
per competències transversals que haurien d’adquirir els doctors/es URV i es van millorant i adaptant a 
les necessitats que manifesten els doctorands a través de les enquestes (Annex 5) i/o a través de la 
comunicació amb els coordinadors/es. El Pla de Formació Transversal per a Doctorands de la URV es va 
posar en marxa el curs 2017-18 oferint com a prova pilot 7 cursos als doctorands/es del programa 
d’ajuts predoctorals Martí i Franquès COFUND (finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 
2020 de la Unió Europea en virtut del acord de subvenció Marie Skłodowska-Curie núm. 713679). El curs 
2018-19 aquest pla ha incorporat també cursos de l’ICE sobre diferents aspectes de la formació per a la 
docència, adequats en particular als doctorands/es que gaudeixen de contractes del programa FPU. Una 
darrera finalitat d’aquest pla és també trencar amb el tradicional aïllament del personal investigador en 
formació en un grup d’investigació i establir un punt de trobada per als doctorands i doctorandes de 
totes les àrees científiques.  

En el marc del programa de doctorat els estudiants han realitzat i les han registrat al seu document 
d’activitats per a l’avaluació del seu director/a el darrer curs acadèmic multitud d’activitats (Evidència 
E6.4), des de múltiples cursos transversals efectuats a la URV o a altres institucions com el BIST, al qual 
pertany l’ICIQ, estades curtes, publicacions, assistència i comunicacions a congressos, activitats 
divulgatives, participació en docència o assistència a conferències, una activitat obligatòria del 
programa. Per altra part, segons la informació facilitada per l’ICE, que organitza els cursos PROFID, entre 
els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, 44 persones han cursat 27 cursos transversals sobre 
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diferents temàtiques, orientats a millorar competències diverses, com l’expressió i la comunicació 
científica escrita i oral, sobre informació especialitzada i la seva gestió, o la comunicació orientada a la 
divulgació científica. 

Seguiment i avaluació 

Els procediments i mecanismes concrets per valorar el progrés i resultats d’aprenentatge són la 
supervisió de la tesi, el seguiment dels estudiants de doctorat, l’avaluació del pla d’investigació (PlaInv) i 
el document d’activitat del doctorand/a (DAD), tal i com es va detallar a la memòria de verificació i com 
s’explica a l’estàndard 1.2 d’aquest autoinforme. Aquests procediments són públics i accessibles des de 
la web de l’EPD, a l’apartat de Seguiment i Avaluació del doctorand/a, i estan recollits al SIGQ, al 
procediment PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand/a (Evidència E1.6).  

L’estudiant registra les seves activitats formatives al DAD. L’avaluació de les activitats formatives 
transversals depèn de la tipologia de l’activitat. Les activitats formatives organitzades per la Universitat  
són avaluades pel professorat de l’activitat mitjançant els mecanismes definits per a la pròpia activitat i 
són acreditades, si escau, amb certificació d’assistència i aprofitament. Altres activitats com les 
pràctiques docents són avaluades pel tutor/a de docència que hagi supervisat aquesta activitat. Per les  
activitats externes s’avaluen o s’acrediten segons la tipologia: l’assistència a congressos amb certificats 
d’assistència i si s’escau de presentació de comunicació oral o en forma de pòster, les publicacions amb 
la referència completa i el doi, la mobilitat amb l’informe del supervisor de la institució d’acollida... 
Primer el director/a i després la CA avaluaran el contingut del DAD. Per avaluar el DAD i PlaInv dels 
doctorands i doctorandes, la CA del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química valora el 
contingut del PlaInv i si hi ha hagut modificacions, la realització de les activitats obligatòries, com els 
seminaris interdisciplinaris, les assistències a cursos i congressos amb acreditació de l’assistència, les 
publicacions amb referència completa o doi, les estades de mobilitat o la docència. Pel que fa a 
l’avaluació final, té en compte la valoració raonada pel director o directora. Com s’ha indicat al 
subestàndard 1.2, les avaluacions desfavorables per part dels directors/es són excepcionals en aquest 
programa. En cas d’avaluació desfavorable, es revisa curosament la justificació donada pel director/a, si 
es considera pertinent es demana informació complementària i si escau es ratifica. 

L’avaluació anual del pla d’investigació (PlaInv) i el document d’activitat del doctorand/a (DAD) per part 
dels directors/es de la tesi, els tutors/es (Evidència E1.8) i per la CA del programa (Evidència E1.8) 
permet certificar que els aprenentatges adquirits pels doctorands i doctorandes són coherents amb el 
perfil de formació pretès. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents 
amb el perfil formatiu pretès. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

 6.2. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de 
doctorat 

 

Tesis defensades i durada mitjana del programa 

A les taules que es presenten a continuació, a l’annex 6 i a l’Evidència E6.1 es recullen els indicadors i la 
informació sobre les tesis defensades en els 6 cursos anteriors i el curs 2019-2020 fins al tancament de 
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l‘informe, realitzades en el marc del RD RD99/2011: són 95, i la previsió de defenses fins al tancament 
del curs 2019-20 s’estima en 15 a 20, tenint en compte els dipòsits ja efectuats, els estudiants que ja 
estan en període extraordinari de pròrroga i algun altre, si seguim la tònica habitual. No es detallen els 
resultats de les tesis defensades durant aquest període que corresponen a regulacions anteriors, però 
com s’ha indicat en la introducció d’aquest informe, aquest és un programa que dóna continuïtat als de 
regulacions anteriors i a la qualitat de la producció científica que en resultava. De forma global, en el 
decurs d’aquests sis cursos i mig (en el marc dels diferents RD en vigència), el nombre total de tesis 
defensades ha estat de 218, totes elles realitzades a temps complet, d’acord amb el fet que els 
estudiants han gaudit de contractes predoctorals. Centrant-nos en les tesis del marc 99/2011, de les 95 
tesis 44 han estat defensades per dones i 51 per homes, com mostra la Taula 3.6.1. La durada mitjana de 
les tesis ha estat de 3,6 anys, més pròpiament de 3,8 si es descompten el curs 2015-2016, amb 4 tesis, 
de durada mitjana de 2,4 anys, que de fet estaven ja iniciades abans que els estudiants es matriculessin, 
i el 2016-2017, amb 19 tesis del nou programa en què, encara que és el 4rt curs d’implantació del 
programa, per l’amplitud del període de matrícula, algunes han durat menys de tres anys i la durada 
mitjana és de 3,1 anys. No s’observen diferències per gènere. La durada de 3,8 anys és molt raonable en 
el camp experimental que requereix un aprenentatge del treball específic de cada laboratori. No és 
freqüent que es vegin resultats durant el primer any. Per altra part, si s’inclou una estada de mobilitat 
de diversos mesos, i s’inclou en el període la redacció de publicacions, és un període adequat. Cal indicar 
a més que alguna tipologia de contracte predoctoral permet la renovació fins a un quart any, fins i tot 
abans de l’última regulació que ho generalitza. L’ICIQ ha mantingut sempre els contractes de 4 anys, 
com també ho han fet els programes FPI i FPU. Exhaurits els tres anys de contracte FI o Martí i Franquès, 
els grups troben habitualment alguna via de subvenció per formalitzar un contracte de projecte fins a la 
defensa.  

D’aquestes 95 tesis, 52 han rebut la Menció Internacional (el 55%), d’entre elles 27 defensades per 
dones, una mica més de la meitat. Pel que fa a la qualificació, 88 han rebut la qualificació d’excel·lent 
Cum Laude, un 92% dels homes i un 93% de les dones. La Taula 3.6.1 dóna aquests indicadors segregats 
per curs però en tractar-se de xifres relativament petites, la variació d’aquests indicadors és força 
erràtica. Els indicadors sobre la totalitat del període indiquen equilibri de gènere en tots ells, una 
internacionalització i també una mobilitat important ja que el 55% ha assolit la Menció internacional, i 
més d’un 90% d’assoliment de la menció Cum Laude, el que es pot considerar satisfactori. 

   Taula 3.6.1 Indicadors resultats acadèmics 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 H D H D H D H D H D 

Tesis defensades TC 2 2 10 9 16 12 12 14 11 7 

Durada mitjana TC  2,4 3,1 3,8 3,9 3,8 

amb qualificació Cum Laude (%) 100 100 80 78 94 92 100 100 91 100 

amb Menció Internacional (%) 50 0 40 11 25 67 75 79 82 43 

    Font: elaboració pròpia a partir de la URV en Xifres 
 

Abandonament del programa de doctorat 

La taxa d’abandonament del programa és molt baixa, són 8 els casos comptabilitzats en el tot el període 
(Taula 6.2 de l’annex 6), 3 per no renovació de matrícula o no presentats a cap de les dues convocatòries 
d’avaluació, i 5 amb renúncies voluntàries que s’han produït en general per motius personals. No hi ha 



 

56 

 

diferències significatives entre homes i dones, ni tampoc una incidència particular en persones 
estrangeres.  

Resultats científics de les tesis doctorals 

Els resultats en publicacions d’aquestes tesis, obtinguts mitjançant les bases de dades bibliogràfiques, 
doctor a doctor, dóna un total de 488 i un cop descomptats els articles signats per més d’un doctor dels 
95 d’aquest període, 440, que indica una mitjana de 4.6 publicacions per tesi, el que es pot considerar 
molt elevat. Com és habitual en el camp científic, els directors són coautors d’aquestes publicacions i 
com s’ha comentat abans la producció científica global és de gran qualitat. A l’evidència E6.3 s’indica el 
llistat de publicacions d’aquestes tesis, assenyalant les repeticions detectades.  

Una altra contribució habitual a la disseminació científica són les contribucions a congressos. El nombre 
d’aportacions està entorn de 4 comunicacions en congressos, molt majoritàriament internacionals, les 
més freqüents en forma de pòster, però també un nombre significatiu de comunicacions orals.  

Un 65% d’estudiants del programa de doctorat que ja han defensat la tesi han realitzat estades de 
recerca (iguals o superiors a 3 mesos). La majoria ha sol·licitat la Menció internacional, però no tots. 
Altres han realitzat una estada de mobilitat més curta o encara no han defensat la tesi (veure Taula 6.3 
de l’annex 6). Aquestes estades s’han extret del Document d’activitats de cada doctorand/a, compten 
amb la validació i reconeixement dels seus directors/es, tutor/es i la CA del programa, però per la 
comparació amb el nombre de tesis amb menció internacional, es comprova que alguns no han registrat 
la seva estada al DAD. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual els indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa 
de doctorat. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions No s’assoleix 

x    

 
 6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del 

programa doctorat 

Per a tenir dades específiques del programa Ciència i Tecnologia Química, la coordinació ha fet un esforç 
per a seguir el perfil ocupacional  dels doctors/es graduats en el període avaluable (2013-2018). La CA 
s’ha adreçat directament per correu electrònic als titulats/des, demanant la seva col·laboració amb la 
resposta a les dues enquestes institucionals, de satisfacció dels titulats/des i d’inserció laboral. Per tal 
d’actualitzar els contactes s’ha demanat la col·laboració dels directors. El fet que un percentatge 
important, de l’ordre del 40%, és estranger vingut únicament per fer la tesi doctoral  dificulta realment 
incentivar la resposta. La CA del programa acull amb molt interès la proposta de millora de l’EPD 
consistent en proposar aquestes enquestes en el moment de la sol·licitud del títol.  

A l’annex 6 (Apartat 6.4, Taules 6.4.1 i 6.4.2) es presenten els resultats de l’enquesta de satisfacció i 
d’inserció laboral del programa. Del total de titulats contactats, corresponents als cursos 2013-14 fins 
2019-20 a març de 2020, hem pogut recavar la situació laboral del 19 % del total dels nostres titulats, 
que és un percentatge modest. 

Els valors dels indicadors d’inserció laboral dels nostres doctorands/es (Annex 6, Taula 6.4.2) és similar 
als de la branca de Ciències Experimentals, tot i que més baixos pel que fa a inserció laboral: el 78 % 
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treballa, respecte al 95% que indica l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya a nivell del SUC. La 
mateixa enquesta d’AQU Catalunya, que es refereix a doctors egressats el curs 2012-2013, indica una 
ocupació del 94% entre els doctors de la URV en aquest àmbit i del 91 % dels que van cursar el programa 
homònim que va precedir l’actual programa de Ciència i Tecnologia Quimica (Annex 6.5). Tenint en 
compte la mida de les mostres, la fiabilitat d’aquests percentatges pot semblar limitada. Ens consta per 
altra part que molts dels doctors/es del programa estan fent estades postdoctorals, però no podem 
quantificar-ne el nombre. 

Dels resultats de l’enquesta, s’observa que valoren la importància del doctorat per a trobar un lloc de 
treball amb una mitjana de 8,6 sobre 10, l’adequació pel que fa a l’àmbit amb 8,5, i el requeriment del 
grau de doctor en la seva feina amb un 8,3 i en consonància valora molt positivament la utilitat de la 
formació doctoral i el què li ha aportat la internacionalització a la seva carrera professional amb 8,8 i 8,4 
respectivament. Aquestes qualificacions mitjanes es comparen positivament amb les dades de 
l’enquesta d’AQU Catalunya en la branca de ciències experimentals del SUC, en la que només un 66% 
valora que fa feines de doctor, tot i que el 77% fa una valoració positiva de la seva feina. L’enquesta de 
la URV indica que tornaria a fer el doctorat un 72%, lleugerament superior al 69% del SUC, i mentre que 
un 22% valoraria prèviament les circumstàncies. La dada molt positiva és que el 94% recomanaria la URV 
per fer el doctorat. Aquesta dada és consistent amb la valoració de 8,7 que rep el programa Ciència i 
Tecnologia Química en l’enquesta de satisfacció a titulats (Taula 6.4.1 de l’Annex 6) 

Comparat amb la mitjana del sistema, s’observen millors indicadors, excepte en la ocupació, dada molt 
sensible al nombre de respostes. Les respostes es poden doncs considerar satisfactòries, si es fa 
excepció del nivell de resposta mateix que considerem baix. Per millorar aquesta resposta seria 
necessària una implicació sistemàtica del professorat del programa que la CA haurà d’estudiar.  

Quant a la utilitat de la formació rebuda la valoració de 8,8 de la importància de la formació doctoral en 
la seva carrera professional i de 8,7 de que rep el programa són superiors a la satisfacció general que 
mostren els doctors en l’àmbit de ciències experimentals i matemàtiques del SUC, 7,6 a l’enquesta 
d’AQU Catalunya de 2017. 

La informació que proporcionen les enquestes d’inserció és la més objectiva, però la resposta és 
limitada. Una de les raons l’atribuïm al fet que la meitat dels nostres doctors és estranger i no estan 
massa motivats a respondre-hi. És per tant necessari incidir sobre aquesta motivació. Tenim per altra 
part constància a través dels seus directors/es que un nombre significatiu de doctors/es del programa 
opta per una estada postdoctoral en alguna universitat estrangera, particularment aquells que desitgen 
prosseguir la seva activitat a l’acadèmia, però aquesta informació no està a dia d’avui adequadament 
canalitzada. La proposta de millora de l’EPD (2019-20 PM-EPD-3-03) va encaminada a millorar la 
resposta a aquesta enquesta.  

Com s’ha indicat a l’estàndard 1, la provinença de fora de Catalunya és molt majoritària en el nostre 
programa, però més del 90% recomanaria la URV per fer-hi la tesi. Seria interessant estimular aquest 
sentiment positiu cap a la universitat que els hi ha donat el títol de doctor i orientar-lo cap la 
participació en el projecte Alumni Doctorat també proposat per l’EPD. 

Pel que fa a la qualitat de la inserció laboral, malgrat les limitacions esmentades, la valoració dels titulats 
pel que fa a la consonància de la feina amb el seu doctorat és de 8,5, la importància per a trobar un lloc 
de treball 8,6 i el requeriment del doctorat per a la feina 8,3, Aquestes valoracions superen els 
indicadors que es desprenen de les dades del SUC pel que fa a les ciències experimentals de l’enquesta 
d’AQU Catalunya satisfacció global 8,1, , i encara més pel que fa a la satisfacció amb la connexió entre 
formació i feina actual de 6,6. Aquestes dades comparatives de la posició dels titulats del programa i del 
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SUC justifiquen la valoració de progrés vers l’excel·lència. Considerem que el programa assoleix 
excel·lentment l’estàndard tot que s’hauria de millorar la participació en la resposta dels doctors/es 
titulats. 

 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

Pel que fa a la qualitat dels resultats destaquen els excel·lents resultats en nombre i qualitat de les tesis 
doctorals, amb una durada mitjana que no arriba als 4 anys, l’escàs fracàs traduït en les avaluacions 
anuals molt majoritàriament favorables i als pocs abandonaments. Destaca també l’adequació de les 
activitats, tot i que aquí hi veiem marge de millora, pel que fa al propi programa, amb accions que 
proporcionin un  millor coneixement de l’activitat de recerca dels seus actors de la URV i de l’ICIQ, amb 
la participació de professors/es i estudiants divulgant la seva recerca (2019-2020 PM-CiTQ-6-02,-03,-04). 
Per altra part, l’EPD ha estructurat adequadament les activitats formatives transversals que tenen la 
seva perspectiva de millora en l’augment d’activitats no presencials i en anglès (2019-20 PM-EPD-1.2-
01). Pel que fa a la inserció laboral, els indicadors són en general millors que els del SUC que indica 
l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, amb l’excepció de l’indicador d’activitat laboral, que 
resulta inferior, encara que el nombre de respostes pugui introduir un biaix en el resultat. Considerem 
per tant que l’estàndard 6 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

4. VALORACIÓ FINAL, PROPOSTES DE MILLORA I BONES PRÀCTIQUES 
 

4.1. Valoració del desenvolupament del programa 
 



4.Valoració final, propostes de millora i bones pràctiques 

4.1. Valoració del desenvolupament del programa 

 

Taula 4.1 Valoració final del programa de doctorat 

Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química Adequat(1) Cal 
millorar 

Compleix les 
especificacions de la 
memòria 

Es proposen 
millores(2) 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands i doctorandes és adequat i el seu nombre és coherent amb les 
característiques i la distribució de les línies de recerca del programa i el nombre de places ofertes  

El programa disposa de mecanismes molt adients per garantir l’adequació del 
perfil dels estudiants i el seu nombre. 

x   2019-20 PM-EPD-
1.1-02 

Tots els estudiants tenen el perfil adient d’acord amb l’àmbit i les característiques 
del programa. 

x   2019-20 PM-EPD-
1.1-03 

El nombre d’estudiants és molt adient, tenint en compte l’oferta inicial de places, 
les línies de recerca i les característiques del programa. 

x   201-19 PM-EPD-
1.1-01 

1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i doctorandes i, si escau, de les activitats formatives. 

El programa disposa de mecanismes molt adequats de supervisió dels doctorands 
i doctorandes i, si escau, de les activitats formatives 

x   2019-20 PM-EPD-
1.2-01) 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del programa de doctorat, el seu desenvolupament operatiu i els 
resultats assolits 

S’ofereix informació actualitzada, exhaustiva i pertinent sobre les característiques 
del programa i el seu desenvolupament operatiu 

X  --  

La informació és molt clara, llegible, agregada i accessible a tots els grups 
d’interès. 

X  --  

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de doctorat a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, 
si escau, de la seva acreditació. 

L’accés a la informació per als grups d’interès és fàcil, complet i agregat, i inclou 
els resultats acadèmics i de satisfacció del programa. 

x  -- 2019-20 PM-EPD-
3-03 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca el programa de doctorat. 

La institució publica i difon de manera exhaustiva la política de qualitat, els 
processos del SGIQ i els elements que se’n deriven per a la rendició de comptes, 
que inclouen els resultats del seguiment i de l’acreditació 

x  --  

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 

3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de doctorat, el seu seguiment i la seva acreditació. 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten de forma òptima el 
disseny i l’aprovació dels programes, com també el seu seguiment i la seva 
acreditació, amb implicació de tots els grups d’interès. 

X   2019-20 PM-EPD-
3-01-02-03-04 

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient dels programes de doctorat. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona de forma òptima la 
recollida de resultats rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb 
informació completa sobre la seva evolució temporal. 

X   2019-20 PM-EPD-
3-01-02-03-04 

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels grups 
d’interès (especialment de titulats, estudiants, professorat i ocupadors) respecte 
del programa. 

x X  2019-20 PM-EPD-
3-01-02-03-04 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l’adequació i, si escau, es proposa un pla de millora per optimitzar-lo. 



El SGIQ disposa d’un procés implementat que obliga la institució a revisar de 
forma periòdica i completa l’adequació del mateix SGIQ. La revisió es concreta en 
un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que permet fer 
un seguiment dels canvis realitzats 

X   2019-20 PM-EPD-
3-01-02-03-04 

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 
s’estructuren en plans de millora que recullen tots els elements necessaris per a 
un seguiment òptim i periòdic de la seva implantació. 

x   2019-20 PM-EPD-
3-01-02-03-04 

Estàndard 4. Adequació del professorat 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

Com a mínim tres quartes parts del professorat associat al programa de doctorat 
que ha dirigit tesis doctorals  tenen una activitat de recerca acreditada. 

x    

4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són molt 
adients per dirigir les tesis doctorals i atendre els doctorands i doctorandes, i, si 
fos el cas, per impartir les activitats formatives del programa 

x   2019-20 PM-EPD-
4-01 

4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesis i la tutorització dels doctorands. 

El programa de doctorat (o la institució) compta amb mecanismes clars i molt 
adients de reconeixement i foment de les tasques de tutorització i direcció de 
tesis. 

x    

4.4. El grau de participació de professorat estranger i doctors internacionals en els tribunals de tesi i les comissions de seguiment és adequat a l’àmbit 
científic del programa. 

El programa compta amb una elevada i pertinent presència de persones expertes 
internacionals en els tribunals de tesis i en les comissions de seguiment i informes 
previs. 

x    

Estàndard 5. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 

5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les característiques del programa de doctorat. 

Els recursos materials i altres serveis disponibles són molt adequats per garantir el 
desenvolupament de la recerca que han de dur a terme les persones doctorandes. 

x   2019-20 PM-EPD- 
5-05 

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands ofereixen el suport adequat al procés d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Els serveis a l’abast dels doctorands i doctorandes ofereixen un suport molt 
adequat al procés d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral. 

x   2019-20 PM-EPD- 
5-01-02-03-04-06-
07-08 

Els estudiants estan molt satisfets amb els serveis i recursos materials al seu 
abast. 

x   2019-20 PM-EPD- 
5-07-08 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats 

6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil formatiu pretès. 

Les evidències documentades dels assoliments dels doctorands i doctorandes, 
especialment de la tesi doctoral i altres resultats de la recerca, posen de manifest 
l’alt nivell de formació i satisfan molt adequadament els requisits del nivell de 
qualificacions requerit (MECES). 

x   2019-20 PM-EPD- 
6-01-02 

Les tesis doctorals responen a una planificació temàtica concorde amb els grups i 
les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. 

x    

La metodologia i les activitats formatives s’alineen satisfactòriament amb els 
resultats d’aprenentatge. Els sistemes i criteris d’avaluació són molt pertinents 
per certificar i discriminar els resultats d’aprenentatge. 

x    

6.2. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de doctorat. 

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de tots els 
indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia dels doctorands i doctorandes i 
els programes equivalents, i mostra clarament la millora continuada del programa 
de doctorat. 

x   2019-20 PM-EPD- 
5-04 

6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del programa de doctorat. 

La utilitat de la formació rebuda és superior a la d’altres programes del mateix 
àmbit disciplinari. 

x    



La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 
referència i tram d’edat, i és superior a la de programes similars. 

x    

La taxa d’adequació és superior a la d’altres programes del mateix àmbit 
disciplinari. 

x    

(1) La valoració com adequat no impedeix que es proposin millores 
(2) Inclou millores del Programa de Doctorat i millores de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

 

L’anàlisi de les dades i indicadors recollits a partir del sistema d’informació institucional, la informació pública, les opinions dels 
agents i la informació qualitativa derivada del SIGQ, han permès a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Ciència i 
Tecnologia Química, encapçalada per la seva coordinadora, i a l’EPD efectuar una reflexió profunda sobre el funcionament i 
resultats del programa. L’assoliment dels diferents estàndards ens ha portat a una valoració global molt positiva de la 
implantació del programa des del curs 2013-2014 fins avui. El grau d’assoliment dels eixos marcats a la memòria de verificació 
ha estat notable i les correccions introduïdes gràcies en les modificacions posteriors, sobre el nombre màxim d’estudiants del 
programa i sobre la reorganització de les línies de recerca del mateix, s’han mostrat adequades. D’aquesta reflexió també n’han 
emergit punts susceptibles de millora, com indiquem a continuació. 

Pel que fa a la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), considerem que el programa té un dels seus punts forts en 
l’atractivitat d’estudiants estrangers i també d’altres universitats espanyoles, aquests últims captats ja sovint a nivell dels 
màsters que desenvolupen el mateix col·lectiu de professors. No únicament la meitat dels estudiants són estrangers sinó que la 
majoria ha cursat el grau fora de la URV i també del SUC i configura doncs d’una captació molt poc endogàmica. Un altre punt 
fort és l’adequació de la formació prèvia dels estudiants admesos, que es demostra amb l’escassíssim fracàs a les avaluacions, 
els pocs abandonaments, i finalment en l’assoliment de la tesi doctoral amb una durada en mitjana de menys de 4 anys. La 
pràctica totalitat dels estudiants gaudeix de contracte predoctoral assolit per via competitiva durant la totalitat de la tesi, i el 
procés previ de selecció en les corresponents convocatòries és de ben segur un factor important en l’adequació del perfil de 
l’estudiant a la línia de recerca assignada. Aquestes convocatòries són sense dubte un factor d’atractivitat decisiu del programa. 
També seran adequades les millores per promocionar i fer captació general dels programes de doctorat que proposa l’EPD 
(2019-20 PM-EPD-1.1-01-02-03, veure Taula 4.5). Per una altra part, durant l’anàlisi de la informació detallada dels estudiants, la 
comissió acadèmica ha detectat que un espai informatiu queda incomplet, el de les beques i contractes predoctorals, pel fet que 
els estudiants efectuen les seves tesis i  i estan per tant contractats per dues  institucions diferents URV i ICIQ, i que la 
informació recollida a les bases de dades de la URV no permet completar la informació sobre aquests contractes i la seva 
tipologia. Per poder tenir una informació veraç i completa sobre aquests contractes i la seva tipologia, amb l’ajut del Servei de 
Gestió de la Recerca de la URV i la unitat de Recursos Humans de l’ICIQ, s’intentarà generar una base de dades fiable dels 
contractes predoctorals subscrits pels doctorands/es del programa (2019-2020 PM-CiTQ-1-01, Taula 4.4).  

Quant a la informació pública (Estàndard 2), valorem com a punt fort l’esforç continuat en mantenir, revisar i actualitzar-la, tal i 
com es va plantejar en el Pla de Millora general de l’EPD. Com a resultat, la institució compta amb informació veraç, completa i 
actualitzada tant pel que fa als aspectes generals del doctorat com a les característiques específiques del programa de doctorat 
Ciència i Tecnologia Química i al seu desenvolupament, com per exemple les activitats formatives específiques, el sistema 
d’avaluació, els ajuts i beques, les línies d’investigació del programa i el seu professorat. Aquesta informació és accessible per a 
tots els agents d’interès i inclou tant resultats acadèmics com de satisfacció, informació sobre la verificació, seguiment i 
acreditació del programa. També es difon de forma adequada tota la informació rellevant sobre la política de qualitat, els 
processos i el sistema de garantia de qualitat. Però encara es necessari continuar treballant en millorar l’automatització d’alguns 
indicadors a la web com són les enquestes 2019-20 PM-EPD-3-03, i el projecte actual d’automatització del contingut del 
programa sobre línies d’investigació i professorat.  

Els indicadors generats gràcies al SGIQ de la URV (Estàndard 3) han estat l’eina que ha facilitat la preparació dels informes 
corresponents als procés d’acreditació del nostre programa de doctorat. S’ha pogut veure que els indicadors que mostra el SGIQ 
són rellevants, estan actualitzats i se’n mostra l’evolució temporal, i que encara que la implantació no es encara general s’ha fet 
un gran esforç en facilitar la perspectiva de gènere, segregant-los adequadament. El SGIQ recull informació de tots els grups 
d’interès del programa (doctorands/es, doctors/es, tutors/es, ocupadors). Per altra part, el SGIQ es revisa i actualitza de manera 
periòdica seguint un pla estratègic de definició, desplegament i seguiment. El desenvolupament del SIGQ avança correctament i 
contribueix de manera significativa a la millora continua dels doctorats de la URV. El sistema també permet gestionar de forma 



òptima la recollida de dades i informació rellevant sobre els programes, a través d’un quadre d’indicadors complet i actualitzat i 
facilita la recollida d’informació sobre satisfacció que permeten la detecció d’aspectes a millorar i si s’escau en conseqüència 
planificar i dur a terme les millores i modificacions oportunes. Els aspectes que detectem que s’han de millora són la millora de 
la perspectiva de gènere en els processos del SIGQ i indicadors, així com en els cursos de formació, l’acord de compromís, el 
suport als estudiants, la mobilitat i l’orientació professional, 2019-20 PM-EPD-3-01-02, incrementar la participació en les 
enquestes de titulats 2019-20 PM-EPD-3-03 i finalment millorar la digitalització dels processos administratius del dipòsit i la 
defensa, alta i baixa de directors i línies i incorporació del currículum del doctorand a l’IRIS. 2019-20 PM-EPD-3-04 

En el professorat (Estàndard 4), el programa té al nostre entendre el seu punt més fort. Compta amb gran experiència 
investigadora i en direcció de tesis, i amb una excel·lent producció científica, que acredita amb trams de recerca, però sobretot 
amb projectes, publicacions i reconeixements externs i en capacitat per portar a bon port les tesis doctorals. Pel que fa a 
col·laboracions internacionals, tant en estades com en mencions internacionals el programa mostra indicadors adequats, si bé el 
nombre de tesis en cotutel·la resulta molt baix i convindrà reforçar la informació d’aquesta opció, 2019-20 PM-CiTQ-4-01. Una 
important amenaça que plana sobre el programa afecta al segment docent de la URV i l’important nombre de jubilacions 
previstes en els propers anys en aquest col·lectiu, contrarestada afortunadament per un segment d’investigadors molt actiu i 
molt més jove a l’ICIQ, com ho és el mateix Institut. Amb l’esperança posada en polítiques universitàries adequades per facilitar 
les reposicions, el programa podrà seguir mantenint una bona salut pel que fa a l’adequació del seu professorat.   

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5) la valoració és també molt satisfactòria ja que els 
recursos materials i els serveis per al desenvolupament de la recerca i l’elaboració i defensa de les tesis doctorals són adequats. 
La URV també ofereix nombrosos serveis de suport a l’aprenentatge i eines que faciliten la incorporació al mercat laboral, des 
d’activitats formatives especifiques per doctorands dins del pla de formació transversal fins a sessions d’orientació individual i 
tallers del Servei d’Orientació de la URV. Tot i això, es detecta la necessitat de millorar els mecanismes de recollida d’informació 
per a l’avaluació de la satisfacció dels agents, així com la potenciació dels serveis d’orientació professional, objectiu al qual el 
programa Alumni de Doctorat de la URV podrà contribuir eficaçment. En aquest sentit van les millores proposades per Escola de 
Postgrau i doctorat com l’elaboració d’un pla de suport a l’ocupabilitat per estudiants de doctorat, un pla per promocionar el 
doctorat industrial, així com la promoció del projecte Alumni URV, 2019-20-PM-5.1-01-02-03-04-05.  

Finalment, pel que fa a la qualitat dels resultats del programa (Estàndard 6), destaquen els excel·lents resultats en nombre i 
qualitat de les tesis doctorals, amb una durada mitjana que no arriba als 4 anys, l’escàs fracàs traduït en les avaluacions anuals 
molt majoritàriament favorables i els pocs abandonaments. També l’assoliment de la Menció internacional és elevada. Les 
mesures proposades per l’EPD per la millora de la mobilitat europea a través de la Xarxa Aurora2019-20 PM-EPD-6-01, i la 
promoció de la publicació d’articles en Open Access 2019-20 PM-EPD-6-02 contribuiran positivament a aquests resultats. 
Destaca per altra part l’adequació de les activitats formatives, tot i que aquí hi veiem marge de millora, pel que fa al propi 
programa, amb accions que proporcionin un  millor coneixement de l’activitat de recerca dels seus actors de la URV i de l’ICIQ, 
amb la participació de professors/es i estudiants divulgant la seva recerca (2019-2020 PM-CiTQ-6-02-03-04). L’EPD ha 
estructurat adequadament les activitats formatives transversals que tenen la seva perspectiva de millora en l’augment 
d’activitats no presencials i en anglès, PM-EPD-1.2-01. Per altra part, pel que fa a la inserció laboral, els indicadors són en 
general millors que els del SUC indicats per l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, amb l’excepció de l’indicador 
d’activitat laboral, que resulta inferior, encara que el petit nombre de respostes pugui introduir un biaix en el resultat. En aquest 
sentit, s’hauran de perfeccionar els mecanismes per estimular la participació dels titulats i titulades en les enquestes, d’acord 
amb la proposta de millora de l’EPD 2019-20 PM-EPD-3-03. 

 



4.2. Pla de millora del programa de doctorat  

Fruit de l’anàlisi i reflexió sobre el desenvolupament del programa de doctorat es valora el seguiment del Pla de Millora anterior, s’implanten les recomanacions externes i es proposen 
accions de millora. 

 
4.2.1. Seguiment del Pla de Millora transversal de l’EPD anterior (2015-16) 

A la següent taula repliquem el pla de millora que l’Escola de Postgrau i Doctorat va definir a l’ISU del curs 2015-16 i incorporem els seguiment per especificar quines accions s’han completat 
i quines no. 

Taula 4.2 Seguiment pla de millora 2015-16 de l’EPD 

Àmbit de la 
millora 

Punt/s febles o 
oportunitats de 
millora detectats 

Proposta de 
millora 

Accions a portar a terme Prioritat Responsable* Termini 
d’implantació 

Indicador/s de 
seguiment 

Seguiment 

Qualitat Manca Manual 
Qualitat 

Disposar d’un 
manual 

Elaborar del Manual de Qualitat 
de l’EPD (PM-EPD-01) 

Mitja Director EPD Curs 17/18 Disposar del Manual Implantat 

http://www.doctor.urv.cat/ca/escola-
doctorat/qualitat/ 

Falta acabar la 
revisió SIGQ 
Doctorat 

Acabar la revisió Revisar del SIGQ de Doctorat 

(PM-EPD-02) 

Mitja Director EPD Desembre 2017 Llistat de processos 
revisats 

Implantat 

http://www.doctor.urv.cat/ca/escola-
doctorat/qualitat/ 

Implantació 
incompleta dels 
processos 

Acabar la 
implantació 

Implantar la resta de processos 
del SIGQ revisat (PM-EPD-03) 

Mitja Director EPD Desembre 2017 Llistat de processos 
implantats 

Implantat 

http://www.doctor.urv.cat/ca/escola-
doctorat/qualitat/ 

Baixa participació en 
enquestes 

Incrementar la 
participació en 
enquestes 

Millorar la participació de 
doctorands i doctorandes i 
professors en les enquestes de 
satisfacció (PM-EPD-04) 

Mitja Director EPD Desembre 2018 Increment d’un 10% 
en la participació en 
enquestes 

Implantat es va ver seguiment i recordatoris 
per part d’EPD i coordinadors/es. 

S’ha incrementat d’un 20% al 40% 

Web Dificultats per 
mantenir i 
actualitzar la pàgina 
web 

Millorar la 
informació a la 
web. 

Revisar i actualitzar la 
informació pública a la web. 
(PM-EPD05) 

Alta Director EPD Desembre 2018 Pàgina web revisada 
i actualitzada. 

Implantat 

És un procés continu 

  



Àmbit de la 
millora 

Punt/s febles o 
oportunitats de 
millora detectats 

Proposta de 
millora 

Accions a portar a terme Prioritat Responsable* Termini 
d’implantació 

Indicador/s de 
seguiment 

Seguiment 

Gestió Càrrega excessiva de 
processos 
administratius 

Reduir els 
processos i 
automatitzar-los al 
màxim possible 

Passar la major part de 
processos administratius de 
gestió dels alumnes a les 
secretaries de campus i altres 
unitats especialitzades. 

Revisar tots els processos per 
detectar duplicitats.  

Informatitzar tots els processos 
possibles, per reduir temps i 
errors. 

(PM-EPD06) 

Alta Director EPD 

(amb el 
suport del 
Cap de la 
Unitat de 
Doctorat i 
Recerca i el 
Cap del SRI-
TIC) 

Curs 17/18 Índex de satisfacció 
de l’estudiant sobre 
els processos 
administratius. ( 
Enquesta de 
satisfacció) 

Implantat  Procés automatització web ( Tesis i 
DT  LINV) 

 

http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorands/tramits/ 

 

 

Implantat 

 

Implantat 

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la 
URV. 

Formació  Manca de definició 
del programa de 
formació en 
competències 
transversals dels 
doctorands i 
doctorandes 

Tenir un programa 
definit i implantat 

Preparar un document definint 
les competències transversals 
que hauria d’adquirir un doctor 
URV, per passar-lo a aprovació i 
que es comenci a implementar 

(PM-EPD07) 

Mitja Director EPD 
(amb el 
suport del 
Cap de la UDR 
i l’Institut de 
Ciències de 
l’Educació) 

Implantació 
progressiva des de 
Curs 17/18.  

Plena implantació 
Curs 21/22 

% d’estudiants de 
doctorat que fan els 
cursos proposats 

Índex de satisfacció 
de l’estudiant sobre 
els cursos. 
(Enquesta de 
satisfacció) 

http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorands/formacio-
transversal/ 

Qualitat dels 
resultats 

Manca d’un sistema 
de promoció entre 
els doctorands i 
doctorandes per la 
redacció d’articles 

Promocionar la 
redacció d’articles 
científics per part 
dels  doctorands i 
doctorandes 

Definir i implantar accions per 
promocionar la redacció 
d’articles científics 

(PM-EPD08) 

Mitja Director EPD Curs 18/19 
Nombre de Tesis per 
articles defensada 

Implantat 

 

 

  



4.2.2. Seguiment del Pla de Millora anterior del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química (2015-16) 

A la següent taula repliquem el pla de millora del programa de doctorat del curs 2015-16 i incorporem els seguiment per especificar quines accions s’han completat i quines no. 

Taula 4.3 Seguiment pla de millora 2015-16 del programa de doctorat  

ID Punts febles detectats Objectiu 
proposat 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Implica 
modificació? 

Nivell Indicadors 
de 
seguiment  

Seguiment 

 Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  
PM-
01 

Manca de Manual de Qualitat 
propi i actualitzat de l’EPD 

El SGIQ 
implementat 
es revisa 
periòdicament 
per analitzar-
ne l’adequació 
i, si escau, es 
proposa un pla 
de millora per 
optimitzar-lo 

Elaborar i 
publicar en 
l’apartat de 
garantia de 
qualitat del web 
de l’EPD del seu 
manual de 
Qualitat 

Alta EPD 
Unitat 

Tècnica de 
Qualitat 

Vicerectorat 
d’Avaluació 

de la Qualitat 

 No EPD 
Manual 

actualitzat 

Implantat 
http://www.doctor.urv.cat/ca/escola-

doctorat/qualitat/ 

PM-
02 

No actualitzats ni revisats tots els 
processos de SIGQ de l’EPD 
segons el SIGQ URV v1.0 

Finalitzar la 
revisió i 
adequació del 
SIGQ de l’EPD 
al SIGQ URV 
v1.0 

Alta  No EPD Processos 
revisats 

Implantat 
http://www.doctor.urv.cat/ca/escola-

doctorat/qualitat/ 

 Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge  
PM-
03 

No disposar de dades sobre la 
satisfacció dels alumnes de 
doctorat sobre 
l’orientació  professional 

Els serveis a 
l’abast dels 
doctorands/es 
suporten 
adequadament 
el procés 
d’aprenentatge 
i faciliten la 
incorporació al 
mercat laboral 

Projecte 
institucional en 
el que s’està 
revisant, 
simplificant i 
millorant els 
mecanismes de 
recollida de 
dades sobre la 
satisfacció de 
l’alumnat 

Alta Servei 
Ocupació URV 

 No URV 
Dades sobre 
satisfacció 

de l’alumnat 

Implantat 
Els servei d’orientació professional de 
la URV disposa de dades sobre la 
satisfacció dels assistents tan dels 
tallers individuals com dels tallers 
d’orientació. 

PM-
04 

Cert desconeixement del marc 
normatiu del RD 99/2011, per 
part dels directors 

Fer-los 
partícips del 
procés de 
seguiment 

Fer accions 
informatives 
periòdiques  

Alta Coordinació 
del doctorat 

2016-17 No Doctorat Acció 
informativa 

Implantat 
Els directors/es del programa han 

rebut periòdicament informació sobre 
el desenvolupament del programa 

PM-
05 

Cert desconeixement del marc 
normatiu del RD 99/2011 i, en 
particular de les funcions de la 
Comissió Acadèmica, per part 
dels estudiants 

Fer-los 
partícips del 
procés de 
seguiment 

Entrevista/es 
periòdiques 

Alta Coordinació 
del doctorat 

2016-17 No Doctorat Entrevista/es

Implantat 
Entrevistes individualitzades als 

estudiants de la cohort de segon curs  

 Estàndard 6: Qualitat dels resultats  



ID Punts febles detectats Objectiu 
proposat 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Implica 
modificació? 

Nivell Indicadors 
de 
seguiment  

Seguiment 

PM-
06 

No disposar de dades sobre la 
satisfacció dels  professors i 
alumnes de doctorat sobre el 
programa acadèmic 

Els serveis a 
l’abast dels 
doctorands/es 
suporten 
adequadament 
el procés 
d’aprenentatge 
i faciliten la 
incorporació al 
mercat laboral 

Projecte 
institucional en 
el que s’està 
revisant, 
simplificant i 
millorant els 
mecanismes de 
recollida de 
dades sobre la 
satisfacció de 
l’alumnat i 
professorat 

Alta EPD  No EPD Dades de 
satisfacció 

L’EPD va revisar i millorar les 
enquestes de satisfacció adreçada a 
estudiants i a professors, i ha fet 
accions per incrementar la participació. 

PM-
07 

Inadequació del calendari d’accés,  
matrícula i avaluació amb el 
d’incorporació dels estudiants. 

Adaptar els 
processos 
administratius 
als anys de 
permanència 
dels 
estudiants. 

Estudiar la 
modificació del 
calendari 
d’accés i 
matrícula. 

 CIC  No CIC  

Les modificacions a la Normativa 
Acadèmica i de Matrícula del doctorat i 
el calendari actual dels processos ha 
corregit i minimitzat aquesta 
problemàtica 

  



 

4.2.3 Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat 
 

Taula 4.4 Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química 

Recomanació Procedència Estat Accions a portades a terme Observacions 

Seria aconsellable redimensionar l'oferta de places, activar els 
complements de formació, sotmetre a un procés d'avaluació dels canvis 
en les línies de recerca i les altes i baixes de professorat associat a el 
programa 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 

(AQU Catalunya) 

FET S’ha redimensionat l’oferta de places 
disminuint-la a 50 

S’han revisat i concentrat les línies de recerca  

Les escasses altes i baixes del professorat són 
degudes a les dinàmiques d’incorporació i 
renúncia o  jubilació a les plantilles dels 
departaments QFI i QAQO i de l’ICIQ    

Modificació aprovada per 
AQUCatalunya 

- Revisar l'informe de seguiment del programa de doctorat, aportant 
dades que donin sentit als indicadors triats i permetin mesurar els 
resultats de cadascuna de les accions de millora. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET S’ha considerat per aquest autoinforme   

- Analitzar per què no s'admeten en el programa el 25% de les persones 
preinscrites. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 

(AQU Catalunya) 

FET La no admissió en el programa ha estat des de 
l’inici una exclusió tècnica en la pràctica 
totalitat dels casos, mancança de requeriments 
acadèmics o de documentació.  

 

- Revisar les activitats formatives ofertades i proposar noves activitats en 
anglès sol·licitades pels alumnes en les enquestes de satisfacció. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 

(AQU Catalunya) 

FET Les activitats del programa es realitzen en 
anglès des de l’inici.  

Les enquestes es referien a les activitats 
tranversals de la URV.  L’oferta en anglès ha 
millorat i seguirà millorant amb les accions 
previstes per l’EPD. 

 

- Millorar la informació pública del programa inclosa a la seva pàgina web, 
oferint-la en els tres idiomes (català, castellà i anglès), incloent informació 
concreta sobre recursos i serveis propis del programa. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 

(AQU Catalunya) 
FET 

La pàgina web s’ha ofert des de l’inici en les 
tres llengües.  

 

  



Recomanació Procedència Estat Accions a portades a terme Observacions 

- Facilitar l'accessibilitat dels alumnes a la informació sobre el procés i 
funcionament del programa de doctorat, millorant així la comunicació 
entre els alumnes, l'Escola de Doctorat i la comissió acadèmica. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 

(AQU Catalunya) 
FET 

Presentació anual als estudiants de nou accés 
del programa i el seu funcionament, de la 
comissió acadèmica i de les activitats 
formatives, i també dels processos generals 
com l’avaluació. 

Entrevistes als estudiants de segon 

 

- Revisar els procediments de valoració de la satisfacció d'estudiants i 
professors sobre els recursos propis que ofereix el programa. Es considera 
que aquesta acció no s'ha de centrar només en els doctorands que hagin 
llegit la seva tesi, sinó en tots els doctorands. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 

(AQU Catalunya) 
FET 

Enquesta institucional bianual a estudiants i 
professors 

Breu enquesta anual feta pel programa als 
estudiants de segon, un cop acabades les 
entrevistes 

 

- Posar en marxa iniciatives orientades a augmentar la internacionalització 
del professorat i la participació internacional en la codirecció i co-tutela de 
tesis doctorals. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 

(AQU Catalunya) 
FET 

Es difon la informació sobre les accions 
incentivadores de la cotutela  internacional. 

 

- Dur a terme estudis d'inserció laboral quan hagi transcorregut el temps 
necessari per a disposar d'informació prou significativa. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 

(AQU Catalunya) 
FET 

Enquestes institucionals ja implantades i estudi 
d’inserció fet a l’autoinforme. 

 

-La necessitat d’incrementar la participació dels  estudiants en les 
enquestes de satisfacció  

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET 
Correus reforçant els de l’EPD demanant la 
participació 

 

- minimitzar la incidència negativa que tenen el calendari de 
matriculacions en el temps que fan servir els doctorands en realitzar les 
tesis doctorals, si be posteriorment aquesta qüestió no s’inclou a la taula 
on es descriuen les accions del pla de millora. Seria necessari incloure 
aquesta qüestió en al pla de millora per  identificar las causes, els 
objectius y las acciones propostes. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET 
Les millores introduïdes en els processos de 
preinscripció i matriculació i el seu calendari 
han minimitzat la incidència negativa.   

 

  



Recomanació Procedència Estat Accions a portades a terme Observacions 

Se observen, no obstant, algunes carències importants d'informació i que 
s'haurien de solucionar. Els aspectes de major rellevància als quals s'ha de 
prestar una especial atenció són els següents: 
- La informació relativa al CV de la majoria dels integrants de les línies 
d'investigació del programa és pràcticament inexistent. En la majoria de 
casos, o bé només s'especifica la seva afiliació institucional i la seva 
docència en grau i màster (poc rellevant per a aquest cas), o bé no existeix 
cap informació. En els casos que s'ofereix informació completa de CV es 
considera que aquesta és adequada: dades generals, àmbits de treball 
(línies de recerca), finançament, resultats d'investigació i docència. 

- Apareix la informació sobre les persones que són (o poden ser, no 
s'especifica) directors / es de tesi. No se sap si tots ells són professors del 
programa de doctorat. 
- No s'inclouen els valors dels indicadors de rendiment acadèmic (entrada, 
desenvolupament i resultats). 
- No s'inclou informació sobre les publicacions derivades de les tesis 
doctorals. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET 

Els CV de tots els professors del programa són 
accessibles des de la web del programa amb 
links a la informació institucional de la URV i de 
l’ICIQ 

La web inclou tot el professorat actiu en el 
programa i indica separadament els directors 
col·laboradors externs circumstancials 

Els indicadors del programa són accessibles a 
través dels instruments institucionals com 
s’esmenta en aquest autoinforme. 

L’EPD esta treballant amb SRTIC per 
automatitzar el procés de càrrega del CV a la 
web de cada programa. 

 

A l'informe de seguiment no es reflexiona prou sobre les deficiències de la 
informació pública. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET Aquest autoinforme inclou aquesta reflexió  

No obstant això, tot i que hi ha aspectes que es recullen dins de l'informe 
de seguiment de la universitat, no s'identifiquen els processos que es 
troben en cada situació i, per tant, tampoc es pot determinar el grau 
d'implantació de sistema amb la informació proporcionada. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET 
Actualment com s’especifica a l’estàndard 3 
d’aquest autoinforme tos els processos estan 
revisats i implantats. 

 

La institució descriu bàsicament els processos relacionats amb els 
programes de doctorat però no es reflexiona sobre la seva eficàcia i sobre 
si realment estan funcionant 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET 
A l’estàndard 3 d’aquest autoinforme es 
reflexiona sobre l’eficàcia i el funcionament del 
processos. 

 

També seria convenient saber quants dels professors de el programa han 
participat en les accions formatives i han supervisat tesi. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET es contempla en aquest informe  

Seria recomanable incloure preguntes relacionades amb la qualitat i 
adequació dels recursos materials i serveis oferts pel programa de 
doctorat 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) FET 

Fruit dels seguiment dels programes de 
doctorat l’EPD va revisar al 2017 el model 
d’enquestes de satisfacció i va incorporar 
aquest requeriment. 

 

Definir de quins recursos i serveis específics disposa el doctorand per a 
desenvolupar les activitats formatives i d'investigació, la seva capacitat i 
disponibilitat. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET S’indiquen en aquest informe Evidència P2.8 

  



Recomanació Procedència Estat Accions a portades a terme Observacions 

Pràcticament el programa no realitza cap valoració sobre els sistemes de 
suport a l'aprenentatge propis de el programa. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) 

FET 
En aquest autoinforme s’ha fet una valoració 
dels sistemes de suport a l’aprenentage. 

 

Respecte els resultats relatius a la formació dels doctorands, es fa 
referència a les avaluacions per part de la comissió acadèmica, basades en 
les activitats de formació reglades i a el seguiment de el pla de recerca, 
sense entrar en més profunditat, a excepció de la valoració de les estades 
breus dels doctorands a l'estranger. 

INFORME DE VALORACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO, curso 2016-17 
(AQU Catalunya) FET 

En aquest autoinforme s’ha ampliat aquesta 
informació. 

 

 

 

  



 

4.2.4. Nou Pla de Millora 2019-20 

A continuació es mostren dues taules una amb  el nou Pla de Millora de l’Escola de Postgrau i Doctorat i la següent amb el Pla de Millora  del programa de doctorat Ciència i Tecnologia 
Química 

Taula 4.5 Pla de millora de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

PLA DE MILLORA DE L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT1   
  

  
CURS ACADÈMIC   2019-2020 en data 

30/03/2020 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Captació Estabilització i reducció 
nombre de noves 
matrícules en els 2 
darrers cursos 

Millorar les 
accions de 
captació 

(2019-20 
PM-EPD-
1.1-01) 

-Fer difusió del nou catàleg de 
Programes de Doctorat a través 
del CRM 
-Afegir el link del catàleg a la 
signatura de totes les 
comunicacions que es fan des de 
la EPD 
-Accions de captació interna 
(Màsters URV) 
-Participació en Jornades de 
Portes Obertes 
-Avançar període de 
preinscripcions al Juliol 

mitja Director EPD No 2021-22 No Increment d'un 5% anual en 
el nombre de noves 
matrícules de doctorat per a 
superar en el curs marcat les 
330 de nou ingrés 

Captació Sensibilització del agents 
pel desenvolupament 
sostenible 

Visibilitatzar i fer 
difusió dels 
objectius de 
desenvolupament 
sostenible  

(2019-20 
PM-EPD-
1.1-02) 

-Revisar les línies d'investigació 
dels programes de doctorat i 
classificar-les segons els objectius 
de desenvolupament sostenible   
-Fer difusió a través de la web 
-Fer difusió de les nostres accions 
a nivell nacional i internacional 

alta Director EPD No 2020-21 No -Visibilització a la web de la 
classificació de línies 
d'investigació segons els 
objectius de 
desenvolupament sostenible 
-Participacions en reunions 
nacionals i internacionals 

Captació Manca de finançament Augmentar el 
nombre de 
beques pròpies de 
la universitat 

(2019-20 
PM-EPD-
1.1-03) 

-Aconseguir finançament per 
mantenir el nombre de beques 
pròpies de la universitat ( Martí 
Franques, beques de projecte...) 

mitja Director EPD i 
Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

si 2020-21  No Augmentar el nombre de 
beques pròpies de la 
universitat en un 50% 

  



Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Activitats 
formatives 

Els estudiants demanen 
cursos on-line i en 
anglès 

Millorar l’oferta 
formativa 
transversal de 
cursos  virtuals i 
en més idiomes  

(2019-20 
PM-EPD-
1.2-01) 

-Revisar l’oferta dels cursos de 
més èxit per fer-los virtuals  i en 
anglès. 
-Estudiar l’aplicació de la 
metodologia COIL 
(internationalization at home) 
-Crear el projecte de formació 
transversal semi-virtual de la 
xarxa Vives liderat pe la URV 

mitja Director EPD i 
ICE 

No 2021-22 No Increment del nombre de 
cursos virtuals  
Increment del Nombre de 
cursos en diferent idioma 

Qualitat Manca la perspectiva de 
gènere al SIGQ i 
indicadors 

Revisar el SIGQ i 
indicadors per 
incorporar la 
perspectiva de 
gènere  

(2019-20 
PM-EPD-3-
01) 

Revisar contínuament el SIGQ- 
incorporar perspectiva de gènere 
i revisió del indicadors. 

alta Director EPD No 2022-23 No SiGQ revisat 
Indicadors revisats 

Qualitat Manca la perspectiva de 
gènere en la formació, 
en els sistemes de 
suport a l'aprenentatge, 
orientació… 

Revisar la 
formació, 
sistemes 
d'orientació, 
procediments, etc 
per incorporar la 
perspectiva de 
gènere  

(2019-20 
PM-EPD-3-
02) 

-Revisa Igualtat de gènere en 
formació, acord de compromís, 
imatges, suport estudiants, 
mobilitat, orientació professional, 
composició dels tribunals de tesi, 
etc. 
-Organitzar una jornada per 
visibilitzar la perspectiva de 
gènere a la recerca que es fa al 
doctorat. 

alta Director EPD Si 2021-22 No -Perspectiva de gènere 
incorporada a la formació, 
sistemes d’orientació, 
tribunals, CDE. 
-Assistents a la jornada de 
perspectiva de gènere. 

Qualitat Baixa participació 
titulats en enquestes 

Incrementar la 
participació en 
enquestes 

(2019-20 
PM-EPD-3-
03) 

-Millorar la difusió de les 
enquestes a titulats 
-Fer accessible l’enquesta via QR 
en el moment que fan la 
sol·licitud i/o recollida del títol de 
doctor 

alta Director EPD No 2021-22 No Increment d'un 30% en la 
participació de titulats en les 
enquestes 

Qualitat Alguns processos 
administratius no 
informatitzats 

Millorar la 
digitalització del 
processos 
administratius 

(2019-20 
PM-EPD-3-
04) 

-Millorar la Informatització 
existent de processos (dipòsit, 
defensa, alta Directors i 
directores i Línies, incorporació 
IRIS) 
-Analitzar la viabilitat 
d’incorporar un aplicatiu de 
gestió global del Doctorat 

mitja Director EPD No 2024-25 No Processos informatitzats més 
àgils i més digitals 

  



Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Professorat Augment del % de 
professorat del 
programa amb sexenni 
de recerca viu (o 
assimilat) 

Incrementar el % 
de professorat 
amb sexennis vius 
(o assimilat) 

(2019-20 
PM-EPD-4-
01) 

Fer promoció entre els 
departaments per incrementar el 
% de professorat amb sexenni 
viu.  
-El vicerectorat de recerca engega 
una campanya per promocionar 
aquest augment 

mitja Director EPD i 
Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

No 2025-26 No Increment d'un 5% en el % de 
professors del programa amb 
sexenni viu (o assimilat) 
Actualment URV: 73% 
professorat sexenni viu. Es 
vol arribar prop del 80% 

Serveis 
d'orientació 

Manca comunicació més 
directa amb directors i 
directores i estudiants 

Millorar el canal 
de comunicació i 
suport a la 
docència amb 
coordinadors i 
coordinadores, 
directors i 
directores i 
estudiants a 
través del Moodle 
PD  

(2019-20 
PM-EPD- 5-
01) 

Crear els espais moodle de cada 
programa de doctorat i fer 
manteniment i seguiment  

mitja Director EPD No 2021-22 No Espai moodle de cada 
programa de doctorands 
directors i directores i 
estudiants 

Serveis 
d'orientació 

Manca pla d'ocupació 
per estudiants 

Disposar d'un pla 
de suport a 
l’OCUPABILITAT 
per estudiants 

(2019-20 
PM-EPD- 5-
02) 

-Elaborar el pla de suport a 
l'ocupabilitat dels estudiants 
 

alta Director EPD 
Observatori de 
la Ocupació 

No 2024-25 No -Pla d’ocupació elaborat, 

Serveis 
d'orientació 

Dificultats per 
promocionar l’ocupació 

Participar en 
projectes H2020 
per promocionar 
l’ocupació 

(2019-20 
PM-EPD- 5-
03) 

-Participar en projectes H2020 
encarats a promocionar 
l’ocupació 
 

alta Director EPD 
Observatori de 
la Ocupació 

No 2024-25 No -Participació en projectes 
H2020 

Serveis 
d'orientació 

Baixa participació de 
doctors en Alumni URV 

Promocionar el 
projecte Alumni 
URV- doctorat  

(2019-20 
PM-EPD- 5-
04) 

-Fer difusió del projecte alumni a  
futurs titulats en cursos, en actes 
de graduació, al recollir el títol 
-Aplicar el codi QR per donar 
d’alta titulats al projecte alumni 
 

baixa Director EPD No 2022-23 No Increment d'un 25% en el 
nombre de doctors Alumni 
(250 Alumni doctor en data 
10/01/2020) 

Serveis 
d'orientació 

Manca pla de promoció 
dels Doctorats 
Industrials (DI) 

Disposar d’un pla 
de promoció dels 
Doctorats 
Industrials 

(2019-20 
PM-EPD- 5-
05) 

- Elaborar i implantar el pla de 
promoció dels DI per alumnes de 
màster 

alta Director EPD 
 

No 2024-25 No -Pla de promoció dels DI per 
alumnes de màster 
 

  



Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Serveis 
d'orientació 

Baixa participació en el 
programa doctorat 
industrial (DI) de la 
Generalitat 

Millorar la 
participació en el 
programa DI  

(2019-20 
PM-EPD- 5-
06) 

-Promocionar en l’àmbit dels 
màsters URV ( TFM) el programa 
DI 
-Participació en el grup de treball 
de la CDED sobre doctorat 
industrial 

alta Director EPD No 2021-22 No Increment del nombre de DI  
amb finançament de la 
Generalitat 

Serveis 
d'orientació 

No disposar de dades 
sobre la satisfacció dels 
alumnes de doctorat 
sobre l’orientació 
professional 

Els serveis a 
l’abast dels 
doctorands/es 
suporten 
adequadament el 
procés 
d’aprenentatge i 
faciliten la 
incorporació al 
mercat laboral 

(2019-20 
PM-EPD- 5-
08) 

Projecte institucional en el que 
s’està revisant, simplificant i 
millorant els mecanismes de 
recollida de dades sobre la 
satisfacció de l’alumnat 

mitja Servei 
d’ocupació 

No 2025-26 No Tenir dades de satisfacció 
sobre l’orientació 
professional 

Serveis Equipaments de recerca 
desfasats 

Millorar els 
equipaments de 
recerca 

(2019-20 
PM-EPD- 5-
07) 

Disposar d’un programa per la  
renovació d’equips de recerca 
institucionals de la universitat 

baixa Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

Sí 2022-23 No Nombre d'equips de recerca 
actualitzats o renovats 

Qualitat de 
resultats 

Manca de xarxes i 
contactes internacionals 

Millorar la 
mobilitat europea 
a través de la 
Xarxa Aurora  

(2019-20 
PM-EPD- 6-
01) 

Participar en una proposta H2020 
de mobilitat proposada des d la 
Xarxa Aurora.  
 

mitja Director EPD No 2022-23 No Nombre de estades europees 

Qualitat de 
resultats 

Baixa publicació en 
articles en obert 

Promocionar la  
publicació 
d’articles en Open 
access 
 

(2015-16 
PM-EPD- 
08) 
(2019-20 
PM EPD-6-
02) 

-Formar als estudiants per 
redacció articles en open access  
-Afavorir que es publiquin en 
Open Access 
-Formentar la participació en el 
programa OPEN de la URV 

mitja Director EPD No Cada curs  No nombre de publicacions 
derivades de les tesis en 
open access 

Qualitat de 
resultats 

Possibilitat d'augmentar 
les publicacions 
derivades de les tesis 

Millorar el 
nombre de 
publicacions 
derivades de les 
tesis 
 

(2019-20 
PM EPD-6-
03) 

-Continuar impulsant la redacció 
d’articles científics per 
doctorands  
 

mitja Director EPD No Cada curs  No Increment del nombre de 
publicacions derivades de les 
tesis. 
L’any 2019 es van publicar a 
la URV 1455 articles/obres 
científiques (dades 
WoS+Scopus). Es pendrà 
aquest valor de referència. 
 

1 Aquesta taula la completarem l’EPD i la revisarem a la CAI per si considereu que cal afegir més punts de millora a nivell general d’Escola. 



2 Àmbit de millora: captació difusió / internacionalització / matrícula / supervisió doctorands i doctorandes / organització / professorat / activitats formatives/ qualitat / recursos i espais / 

resultats tesis/ altres que considereu 

3 Indicar la prioritat de la millora; Alta, mitja o baixa 

4 Propostes que surten fora de l’abast del centre i que s’han de trasllat a altres instàncies de la URV, o altres organismes o estaments (indicar òrgan) 

5 Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 

 

Taula 4.6 Pla de millora  del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química 

PLA DE MILLORA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA CURS ACADÈMIC   2019-20  

30/03/2020  

Àmbit de 

millora 2 

Punt/s 

feble/s 

detectat/s 

Proposta/es de 

millora 

Accions a portar a 

terme 

Codi Priorit

at 3 

Responsable/s És una 

qüestió a 

adreçar a 

la URV? 4 

Termini Implica 

modificaci

ó 

memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Resultats Mancances 
formals en la 
presentació 
de les tesis 

Guiar l’estudiant en 
l’elaboració i dipòsit 
de la tesi 

Millorar la guia actual 
de dipòsit incloent 
pautes sobre la 
presentació formal de 
l’exemplar de tesi 

2019-2020 
PM-CiTQ-6-
01 

alta Comissió 
Acadèmica 

no 2020-21 no Guia revisada 

Internaciona- 
lització 

Baix nombre 
de cotutel·les 

Millorar la 
informació 

Difondre 
regularment 
informació sobre 
aquesta opció i les 
accions de la URV per 
promoure-la 

(2019-2020 
PM-CiTQ-4-
01) 

alta Comissió 
Acadèmica 

no 2020-21 no Acció periòdica de difusió 

Activitats 
formatives 

Poques 
conferències 
en alguns 
àmbits 

Millorar l’oferta de 
conferències  

Elaborar un programa 
propi anual de 
conferències 

2019-2020 
PM-CiTQ-6-
02 

alta Comissió Acadèmica no 2020-21 no Programa de conferències 

Activitats 
formatives 

Poca 
intercomunica
ció entre 
estudiants de 
diferents 
grups 

Facilitat el 
coneixement de la 
recerca i la 
intercomunicació 
 

Organitzar una 
Trobada de recerca 
del doctorat CiTQ 

2019-2020 
PM-CiTQ-6-
03 

alta Comissió Acadèmica no 2020-21 no Trobada de recerca del 
doctorat CiTQ 

  



Àmbit de 

millora 2 

Punt/s 

feble/s 

detectat/s 

Proposta/es de 

millora 

Accions a portar a 

terme 

Codi Priorit

at 3 

Responsable/s És una 

qüestió a 

adreçar a 

la URV? 4 

Termini Implica 

modificaci

ó 

memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Activitats 
formatives 

Poc 
coneixement 
global de la 
recerca 
relacionada 
amb el 
programa   

Facilitat la 
divulgació interna  
de la recerca i 
millorar la 
intercomunicació 
 

Organitzar un cicle de 
conferències internes 
a càrrec 
d’investigadors del 
programa (professors, 
estudiants, postdocs) 

2019-2020 
PM-CiTQ-6-
04 

mitja Comissió Acadèmica no 2021-22 no Cicle de seminaris  

Qualitat/Indica
dors 

Mancança 
d’informació 
sobre 
estudiants 
amb beques i 
contractes  

Censar 
dinàmicament els 
contractes i beques 
dels estudiants 

Generar una base de 
dades fiable validada 
per les unitats 
implicades de la URV i 
l’ICIQ 

2019-2020 
PM-CiTQ-1-
01 

Mitja Comissió 
Acadèmica 

no 2021-22 no Obtenció de l’indicador 
fiable 

2 Àmbit de millora: captació difusió / internacionalització / matrícula / supervisió doctorands i doctorandes / organització / professorat / activitats formatives/ qualitat / recursos i espais / 

resultats tesis/ altres que considereu 

3 Indicar la prioritat de la millora; Alta, mitja o baixa. 

4 Propostes que surten fora de l’abast del centre i que s’han de trasllat a altres instàncies de la URV, o altres organismes o estaments (indicar òrgan) 

5 Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 

 

 



4.3 Identificació de bones pràctiques  
Identifiquem com bones pràctiques algunes accions del programa: 

- Acte de presentació del programa als estudiants de nou accés 

Amb presència del membres de la CA i del suport administratiu del programa és una presentació 
complementària a l’acte de benvinguda de l’EPD introduint els aspectes propis del programa i 
incidint també sobre aspectes acadèmics i administratius rellevants pels estudiants.   

- Bona coordinació amb l’ICIQ  

La participació directa de professors de l’ICIQ en la Comissió Acadèmica ha consolidat un vincle de 
confiança mútua acadèmica i administrativa en la que el suport administratiu de les dues 
institucions juga un paper molt important. Aquest vincle constitueix en sí mateix una bona pràctica 
d’acompanyament d’estudiants i professors i ha permès identificar aspectes concrets que 
requerien la cobertura de protocols d’actuació entre les dues institucions. 

- Entrevista als estudiants de segon any 

El contacte directe amb un nombre gran d’estudiants la majoria dels quals situa el seu centre 
d’acció en una altra institució és difícil i la CA va decidir entrevistar cada any els estudiants de 
segon en una petita reunió individualitzada i informal. L’objectiu d’apropar la CA als estudiants i de 
conèixer millor el seu procés d’integració s’ha assolit, ha permès detectar algun potencial 
problema, i s’ha pogut comprovar que valoren molt positivament aquest contacte.     

- Guia breu del dipòsit de la tesi doctoral 

en català i en anglès, agrupa de forma sintètica la informació que la web de doctorat proporciona 
de forma menys orientada, amb els corresponents links d’informació o d’accés a formularis. Inclou 
el calendari de dipòsit específic del programa i de les reunions dels òrgans responsables de 
l’aprovació, CA i CDE. L’actualització i enviament anual de la guia als estudiants a partir del segon 
curs, als directors/es i als seus suports administratius han reduït molt considerablement les 
preguntes a la secretaria del departament i també els errors en el procediment de dipòsit.  

- Seguiment de proximitat a estudiants i directors 

Particularment en relació als processos amb terminis fixats, com avaluació o pròrrogues del dipòsit, 
amb enviament de correus de recordatori general i més personalitzats a mida que s’acosta el 
termini. L’eficàcia de l’acció es palesa en el fet que estudiants i directors han acabat sempre 
complint els terminis, evitant problemes administratius de solució no sempre fàcil. 

- Protocol per formalitzar la col·laboració docent a la URV de personal investigador en formació de 
l’ICIQ.  

Des del 2015 es va identificar la necessitat de donar cobertura a la realització de pràctiques 
docents a estudiants de l’ICIQ, particularment a aquells amb contractes que fan obligatòria aquesta 
pràctica com els FPU i es va impulsar i participar en la redacció d’aquest protocol que estableix 
garanties de seguretat i pauta el procediment d’assignació de docència per part dels 
departaments, El coordinador/a canalitza la informació des de les sol·licituds fins al retorn dels 
informes. 
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Taula 1.1  de l’annex 1
Evolució de la demanda del programa

Total SD D H Total SD D H Total D H
2019-20 50 41 13 28 36 11 25 31 11 20
2018-19 50 46 22 24 39 18 21 38 17 21
2017-18 75 51 17 34 44 14 30 44 14 30
2016-17 75 62 23 39 62 23 39 43 17 26
2015-16 75 53 1 24 28 53 1 24 28 38 18 20
2014-15 75 39 2 18 19 39 2 18 19 29 16 13
2013-14 75 65 1 25 39 65 1 25 39 46 20 26

Font: URV en xifres dades a gener de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

Curs 
acadèmic

SD: Sense definir, preinscripcions que no tenen informat el sexe

Places 
ofertes

Accés a matrículaSol·licituds de 
preinscripció

Preinscripcions 
completes



Taula 1.2  de l’annex 1
Evolució de Preinscrits, admesos, matriculats de nou ingrès

Total SD D H Total SD D H Total SD D H Total SD D H Total D H Total D H Total D H
2019-20 50 41 13 28 36 11 25 1 1 5 2 3 0 31 11 20 31 11 20
2018-19 50 46 22 24 39 18 21 1 1 7 4 3 0 38 17 21 37 16 21
2017-18 75 51 17 34 44 14 30 0 7 3 4 0 44 14 30 43 14 29
2016-17 75 62 23 39 62 23 39 0 15 4 11 4 2 2 43 17 26 43 17 26
2015-16 75 53 1 24 28 53 1 24 28 0 6 2 4 0 38 18 20 38 18 20
2014-15 75 39 2 18 19 39 2 18 19 0 8 1 2 5 0 29 16 13 29 16 13
2013-14 75 65 1 25 39 65 1 25 39 0 9 1 8 0 46 20 26 46 20 26

Font: URV en xifres dades a gener de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

Exclosos acadèmicament Exclosos tècnicament Renúncies Accés a matrícula Matriculats (nou accés) 
preinscrits

SD: Sense definir, preinscripcions que no tenen informat el sexe

Curs 
acadèmic

Places 
ofertes

Sol·licituds de 
preinscripció

Preinscripcions 
completes



Taula 1.3  de l’annex 1
Evolució preinscrits, admesos i  matriculats segons nacionalitat
Curs 
acadèmic

Nacionalitat Sol·licituds de 
preinscripció

Preinscripcions 
completes

Matriculats (nou 
accés) preinscrits

Amèrica 3 2 2
Espanya 16 15 15
Resta Europa 2 2 1
Resta Unió Europea 8 8 7
Àsia 12 9 6
Total 41 36 31
Amèrica 2 1 1
Espanya 25 24 22
Resta Unió Europea 8 8 8
Àfrica 2 1 1
Àsia 9 5 5
Total 46 39 37
Amèrica 2 2 2
Espanya 24 22 22
Resta Europa 2 1 1
Resta Unió Europea 11 10 10
Àfrica 3 2 1
Àsia 9 7 7
Total 51 44 43
Amèrica 3 3
Espanya 25 25 23
Resta Europa 3 3 3
Resta Unió Europea 15 15 12
Àfrica 5 5
Àsia 11 11 5
Total 62 62 43
Amèrica 1 1
Espanya 26 26 25
Resta Europa 1 1 1
Resta Unió Europea 9 9 6
Àfrica 1 1
Àsia 14 14 6
sd 1 1
Total 53 53 38
Amèrica 2 2
Espanya 20 20 19
Resta Unió Europea 7 7 6
Àfrica 1 1
Àsia 7 7 4
sd 2 2
Total 39 39 29
Amèrica 4 4 1
Espanya 34 34 26
Resta Unió Europea 11 11 9
Àfrica 1 1
Àsia 14 14 10
sd 1 1
Total 65 65 46

Font: URV en xifres dades a gener de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals
SD: Sense definir

2013-14

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15



Taula 1.4  de l’annex 1

Evolució estudiants matriculats de nou ingrés segons universitat de procedència

Matriculats 

Preinscrits Matriculats Preinscrits Matriculats Preinscrits Matriculats Preinscrits Matriculats Preinscrits Matriculats Preinscrits Matriculats Preinscrits matriculats

Universitats estrangeres 43,08 41,30 43,59 31,03 50,94 36,84 59,68 51,16 49,02 46,51 43,48 37,84 48,73 41,53

URV 32,31 39,13 35,90 48,28 18,87 26,32 17,74 20,93 21,57 20,93 36,96 40,54 26,58 31,78

Resta SUC 6,15 4,35 12,82 13,79 11,32 13,16 9,68 11,63 15,69 16,28 8,70 10,81 10,44 11,44
Resta Espanya 18,46 15,22 7,69 6,90 18,87 23,68 12,90 16,28 13,73 16,28 10,87 10,81 14,24 15,25

Font: URV en xifres dades a gener de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

2018-19 mitjanaPercentatge segons 
Universitat de 
procedència

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18



Taula 1.5  de l'annex 1
Evolució % estudiants matriculats a temps parcial, estrangers, becats ,provinents d'altres univ

Curs acadèmic
Matricula
ts (nou 
accés)

Matriculats 
total

% Matrícules a 
temps parcial

% Estrangers 
matriculats

% Estudiants 
provinents 

màsters 
d'altres univ 

(1)

%Estudiants de 
nou accés 
provinents 

d'altres 
universitats (2)

% matriculats 
amb beca

% matriculats 
amb 

complements 
de formació

2019-20 33 166 0,60% 46,4% 14,5% 72,7% 13,3%
2018-19 38 162 0,62% 43,8% 13,6% 57,9% 15,4%
2017-18 43 152 42,8% 22,4% 79,1% 17,8%
2016-17 43 141 39,0% 24,1% 79,1% 14,2%
2015-16 38 109 37,6% 25,7% 73,7% 37,6%
2014-15 29 76 40,8% 21,1% 55,2% 39,5%
2013-14 47 47 44,7% 61,7% 61,7% 44,7%
Total 271 853 0,23% 42,3% 21,9% 69,0% 21,8%

Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals
(1) Indicador calculat segons definció Annex II de la guia d'AQU
(2) Indicador calculat respecte els estudiants nomès de nou accès

Curs acadèmic 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 Total
D 11 16 14 17 18 16 21 113
H 22 22 29 26 20 13 26 158
D 64 67 66 65 53 37 21 373
H 102 95 86 76 56 39 26 480
D
H 0,98% 1,05% 0,42%
D 51,6% 49,3% 43,9% 38,5% 37,7% 37,8% 47,6% 44,0%
H 43,1% 40,0% 41,9% 39,5% 37,5% 43,6% 42,3% 41,0%
D 12,5% 14,9% 19,7% 24,6% 26,4% 21,6% 61,9% 22,0%
H 15,7% 12,6% 24,4% 23,7% 25,0% 20,5% 61,5% 21,9%
D 7,8% 14,9% 18,2% 18,5% 41,5% 43,2% 47,6% 23,3%
H 16,7% 15,8% 17,4% 10,5% 33,9% 35,9% 42,3% 20,6%
D
H

Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

Matriculats (nou accés)

Matriculats total

% matriculats amb beca

% matriculats amb 
complements de 

% Matrícules a temps 
parcial

% Estrangers matriculats

% Estudiants provinents 
màsters d'altres univ



Taula 1.6  de l'annex 1
Evolució estudiants matriculats segons nacionalitat

Curs 
acadèmic

Nacionalitat
Matriculats 

(nou 
accés)

Matriculats 
total

Matriculats 
temps 
parcial 

(dedicació 
actual)

% 
Matrícules 
a temps 
parcial

% 
Estrangers 
matriculats

% 
Estudiants 
provinents 

màsters 
d'altres 

univ

% 
matriculats 
amb beca

% 
matriculats 

amb 
complemen

ts de 
formació

Amèrica 2 5 100%
Espanya 15 89 1 1,1% 9,0% 19,1%
Resta Europa 2 7 100% 28,6%
Resta Unió Europea 7 34 100% 20,6% 5,9%
Àfrica 3 100% 33,3%
Àsia 7 28 100% 25,0% 7,1%
Amèrica 1 3 100% 33,3%
Espanya 22 91 1 1,1% 9,9% 19,8%
Resta Europa 0 5 100%
Resta Unió Europea 8 34 100% 20,6% 8,8%
Àfrica 2 3 100% 33,3% 33,3%
Àsia 5 26 100% 15,4% 11,5%
Amèrica 2 3 100% 66,7%
Espanya 22 87 16,1% 23,0%
Resta Europa 1 5 100% 20,0%
Resta Unió Europea 10 29 100% 34,5% 13,8%
Àfrica 1 2 100% 50,0%
Àsia 7 26 100% 26,9% 7,7%
Amèrica 0 1 100%
Espanya 23 86 16,3% 18,6%
Resta Europa 3 4 100% 75,0%
Resta Unió Europea 12 28 100% 42,9% 10,7%
Àsia 5 22 100% 22,7% 4,5%
Amèrica 0 1 100%
Espanya 25 68 22,1% 48,5%
Resta Europa 1 1 100% 100,0%
Resta Unió Europea 6 21 100% 28,6% 19,0%
Àsia 6 18 100% 33,3% 22,2%
Amèrica 0 1 100%
Espanya 19 45 15,6% 51,1%
Resta Unió Europea 6 16 100% 37,5% 31,3%
Àsia 4 14 100% 21,4% 14,3%
Amèrica 1 1 100% 100,0%
Espanya 26 26 30,8% 57,7%
Resta Unió Europea 10 10 100% 100,0% 50,0%
Àsia 10 10 100% 100,0% 10,0%

Total 271 853 2 0,23% 42% 21,9% 21,8%
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

2013-14

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15



Taula 1.7  de l’annex 1
Evolució % estudiants segons línia de recerca

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Activació d'enllaços C-O i fixació de CO2 en matèria orgànica 
catalitzades per metalls

23/07/2018
8,4% 6,2% 2,5% 1 1 1

Aplicació de tractaments computacionals a l' estudi de mecanismes 
de reacció en catàlisi homogènia 23/07/2018 3,0% 3,7% 1,1% 3 3 2
Autoassemblatge molecular per a la construcció d'arquitectures 
complexes i funcionals 23/07/2018 5,4% 6,2% 2,5% 2 2 1
Catàlisi bioinspirada per metalls 23/07/2018 7,8% 8,6% 5,0% 1 1 1
Catàlisi redox en fotosíntesi artificial 23/07/2018 3,0% 4,3% 2,9% 2 2 2
Dispositius optoelectrònics i materials semiconductors amb propietats 
luminiscents per a nanobiosensors 23/07/2018 0,6% 0,6% 0,4% 1 1 1
Disseny i síntesi de carbohidrats i lípids d¿interès biològic 23/07/2018 2,4% 3,1% 0,7% 4 4 2
Disseny racional de materials i processos catalítics assistits per 
espectroscòpia in situ/operando 23/07/2018 2,4% 3,1% 1,8% 1 1 1
Estudis In-silico de sistemes nanomètrics en solució per a 
l'optimització de propietats i processos 23/07/2018 1,2% 1,9% 0,7% 1 1 2
Formació d'enllaços C-C mitjançant compostos de iode hipervalent 20/11/2013 0,6% 0,6% 0,4% 0,7% 0,9% 1,3% 0,0% 1 1 1 1 1 1
Funcionalització de  C-H i processos relacionats catalitzats por cobalt

23/07/2018 0,6% 0,6% 0,4% 1 1 1
Fusionant la immobilització de catalitzadors i l'operació en flux continu 
per al desenvolupament de processos amb sostenibilitat optimitzada.

23/07/2018 3,6% 4,3% 1,8% 4 5 4
Innovacions catalítiques per la producció sostenible d¿energia, 
fàrmacs i altres productes d¿alt valor afegit 23/07/2018 6,0% 6,2% 3,2% 11 9 9
Investigació espectroscòpica ultraràpida de sistemes cromòfor-
proteïna 23/07/2018 0,6% 0,0% 0,0% 1
Materials catalítics i les seves aplicacions en química verda 23/07/2018 0,6% 1,2% 0,4% 3 4 2
Modularitat i regulació distal en sistemes catalítics per a síntesis 
estereoselectives eficients 23/07/2018 3,6% 4,3% 1,8% 2 2 1
Noves regles de reactivitat de carboni amb catàlisi metàl·lica i 
fotoredox 23/07/2018 0,6% 1,2% 0,7% 1 1 1
Organocatàlisi i fotoquímica enantioselectives 23/07/2018 6,6% 4,3% 2,9% 1 1 1
Quimiometria Teòrica i Aplicada 23/07/2018 1,2% 0,0% 0,0% 3
Química catalítica organoborada 15/09/2013 1,8% 1,2% 1,1% 2,1% 2,8% 3,9% 2,0% 4 4 4 2 2 2 1
Química computacional aplicada a la reactivitat de l¿estat excitat i 
altres fenòmens induïts per llum 23/07/2018 1,8% 1,2% 0,7% 2 2 2
Química computacional aplicada a nanoestructures i materiales per a 
la catàlisi i processos sostenibles 23/07/2018 4,8% 4,3% 2,1% 7 7 7
Química molecular per al desenvolupament de materials 
multifuncionals intel·ligents per a aplicacions energètiques 23/07/2018 3,0% 3,7% 1,8% 1 2 2
Reaccions catalítiques oxidatives d'aminació 23/07/2018 4,2% 4,9% 2,1% 1 1 1
Simulacions en materials per a catàlisi i energia 23/07/2018 4,8% 4,3% 1,8% 3 2 2
Síntesi asimètrica de productes químics d'alt valor afegit emprant 
sintons basats en CO2 23/07/2018 6,6% 5,6% 2,1% 1 1 1
Síntesi, caracterització i aplicacions de polímers 23/07/2018 4,8% 3,7% 2,5% 6 5 6
Transformacions foto- i electroquímiques d'enllaços forts catalitzades 
per metalls de transició 23/07/2018 4,2% 4,9% 2,1% 3 3 3
Tècniques cromatogràfiques i radioquímiques aplicades a l¿anàlisi 
mediambiental 23/07/2018 5,4% 5,6% 2,1% 6 6 7
Activació d'enllaços inerts 15/09/2013 23/07/2018 2,9% 7,1% 5,6% 3,9% 4,0% 1 1 1 1 1
Activació i funcionalització d'enllaços inerts per complexos de metalls 
de transició 24/11/2015 23/07/2018 0,4% 0,7% 0,9% 1 1 1
Ancoratge covalent de lligands i catalitzadors sobre polímers i 
nanopartícules 15/09/2013 23/07/2018 0,4% 0,7% 1,9% 2,6% 4,0% 2 2 3 1 1
Aplicacions catalítiques d'interès industrial i mediambiental: processos 
de revalorització de la glicerina 15/09/2013 10/11/2016 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Aplicacions catalítiques d'interès industrial i mediambiental: processos 
de revalorització de la glicerina i valorització de la biomassa

10/11/2016 23/07/2018 0,7% 2
Aplicacions de la química supramolecular a la biologia i la ciència de 
materials 15/09/2013 10/05/2016 0,0% 0,0% 0,0%
Aplicació de mètodes computacionals a l'estudi de sistemes amb 
metalls de transició 15/09/2013 23/07/2018 0,7% 1,4% 1,9% 0,0% 0,0% 2 2 2
Aplicació en dispositius fotovoltaics moleculars 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Autoensamblatge molecular 15/09/2013 23/07/2018 1,1% 1,4% 1,9% 1,3% 4,0% 1 1 2 1 2
Catàlisi asimètrica 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% matriculats segons línia de recerca Nre directors segons línia de recercaData alta línia 
recerca

Data baixa 
línia recerca

Línies de recerca



Catàlisi asimètrica utilitzant metalls de transició 15/09/2013 23/07/2018 1,4% 4,3% 4,6% 5,3% 4,0% 5 9 8 6 1
Catàlisi de processos químics 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 2,1% 2,8% 3,9% 6,0% 4 3 3 3
Catàlisi homogènia en medis no convencionals 15/09/2013 23/07/2018 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3 2
Catàlisi redox a través de complexos de metalls de transició 15/09/2013 23/07/2018 2,9% 5,0% 4,6% 3,9% 2,0% 2 3 2 2 1
Cel·les solars moleculars 15/09/2013 23/07/2018 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1
Clusters de metalls de transició i catàlisi homogènia 15/09/2013 23/07/2018 2,5% 4,3% 5,6% 5,3% 8,0% 7 5 4 4 4
Contenidors moleculars 15/09/2013 23/07/2018 1,4% 1,4% 1,9% 1,3% 2,0% 1 1 1 1 1
Conversió selectiva d'etilè: catàlisi i mecanisme 20/11/2013 23/07/2018 0,4% 0,7% 0,9% 1,3% 2,0% 1 1 1 1 1
Cristalls líquids 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Desenvolupament de metodologies qualimètriques aplicades a dades 
multivariants 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Desenvolupament de mètodes analítics basats en dades de diversos 
ordres 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

15/09/2013 23/07/2018 1,4% 2,1% 3,7% 3,9% 2,0% 5 5 5 4 2
15/10/2015 23/07/2018 0,7% 1,4% 0,9% 5 5 3

Desenvolupament de nanopartícules metàl·liques funcionals per a 
diverses aplicacions 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,7% 1,9% 2,6% 4,0% 2 2 1 1
Desenvolupament de nous conceptes en catàlisi fotoredox 26/06/2015 23/07/2018 0,4% 0,7% 0,9% 0,0% 1 1 1
Desenvolupament de noves tecnologies basades en interaccions 
bimetàl·liques 24/11/2015 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0%
Desenvolupament de sistemes de flux per a la producció contínua de 
materials enantiopurs mitjançant processos catalítics 15/09/2013 23/07/2018 2,5% 2,8% 1,9% 1,3% 2,0% 4 3 1 1 1
Desenvolupament racional de processos catalítics heterogenis 15/09/2013 23/07/2018 2,5% 4,3% 3,7% 3,9% 4,0% 1 1 1 1 1
Disseny de llibreries de lligands modulars per a catàlisi asimètrica 15/09/2013 23/07/2018 1,1% 2,1% 1,9% 2,6% 2,0% 2 2 2 2 2
Disseny de lligands per a catalitzadors basats en nous conceptes 15/09/2013 10/05/2015 0,0% 0,0%
Electroforesi capil·lar 15/09/2013 23/07/2018 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2 2
Energia 15/09/2013 23/07/2018 1,1% 3,5% 2,8% 3,9% 0,0% 2 2 2 2
Estructura d'òxids metal·lics 15/09/2013 23/07/2018 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2
Estudi ab initio de reaccions sobre catalitzadors heterogenis 15/09/2013 23/07/2018 2,1% 3,5% 2,8% 3,9% 4,0% 1 1 1 1 1
Estudi computacional de reaccions amb acoblament encreuat 15/09/2013 23/07/2018 1,1% 2,8% 2,8% 2,6% 2,0% 2 2 1 1 1
Estudi computacional en catàlisi enantioselectiva 15/09/2013 23/07/2018 0,4% 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 1 1 1
Estudi de metal·locarbohedrens, metal·lofullerens, polixoanions i 
polixometal·lats 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 1
Estudi de molècules òpticament i electroquímicament actives 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Estudi i quantificació experimental d'interaccions intermoleculars 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fotoorganocatàlisis 30/11/2014 23/07/2018 1,8% 2,1% 1,9% 1,3% 1 1 1 1
Invenció de noves estratègies per a la funcionalització dels enllaços C-
H i la seva aplicació en la catàlisi enantioselectiva 26/06/2015 23/07/2018 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1
Invenció de noves reaccions catalitzades per metalls de transició, en 
especial l'or i el pal·ladi 15/09/2013 23/07/2018 4,6% 7,8% 7,4% 7,9% 4,0% 1 1 1 1 1
Magnetisme en materials moleculars i sòlids 15/09/2013 23/07/2018 0,7% 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 2 1 1
Materials moleculars multifuncionals amb combinació de propietats 
elèctriques, òptiques y/o magnètiques 15/09/2013 23/07/2018 0,7% 0,7% 0,9% 1,3% 2,0% 1 1 2 2 2
Mecanismes de reaccions fotoquímiques 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nous catalitzadors per una eficient conversió de CO2 22/10/2013 23/07/2018 2,9% 3,5% 3,7% 2,6% 4,0% 1 1 1 1 1
Nous mètodes d'aminació oxidativa 15/09/2013 23/07/2018 2,5% 5,7% 4,6% 2,6% 2,0% 1 1 1 1 1
Nous processos de transformacions catalítiques asimètriques 15/09/2013 23/07/2018 1,1% 4,3% 3,7% 6,6% 8,0% 1 1 1 1 1
Polímers de cristall líquid 15/09/2013 10/05/2016 0,0% 0,0% 0,0%
Polímers sostenibles 15/09/2013 23/07/2018 2,1% 3,5% 2,8% 2,6% 4,0% 4 4 4 4 4
Polímers termoestables modificats 05/04/2017 23/07/2018 0,4% 0,0% 2
Quimisorció i catàlisi heterogènia 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,7% 0,9% 1,3% 2,0% 2 2 2 2
Química supramolecular 15/09/2013 23/07/2018 2,1% 3,5% 3,7% 2,6% 0,0% 2 2 2 1
Reaccions organocatalítiques 15/09/2013 10/05/2016 0,0% 0,0% 0,0%
Recerca de noves reaccions catalitzadores per metalls i estudi de 
mecanismes en química organometàl·lica i catàlisi homogènia 22/10/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sensometria instrumental 15/09/2013 26/04/2017 0,0% 0,0% 1,3% 2,0% 1 1
Síntesi d'inhibidors enzimàtics 15/09/2013 23/07/2018 0,7% 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 3 2 1
Síntesi de glicolípids 15/09/2013 23/07/2018 0,4% 2,8% 3,7% 5,3% 6,0% 2 4 4 4 4
Síntesi de nous sorbents per a  processos d'extracció 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 1,4% 1,9% 2,6% 2,0% 4 4 4 2
Síntesi de polibenzoxacines 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Síntesi de productes naturals i poliarens relacionats amb el  grafè i els 
fullerens 15/09/2013 23/07/2018 0,4% 1,4% 0,9% 1,3% 4,0% 1 1 1 1 1
Síntesi selectiva de compostos orgànics fluorats amb complexos de 
metalls de transició i catalitzadors 22/10/2013 30/10/2015 0,0% 0,0% 0,0%
Termoestables modificats 15/09/2013 10/05/2016 0,0% 0,0% 0,0%
Transformacions orgàniques mitjançant catalitzadors fotoredox i 
metalls de transició 01/12/2014 23/07/2018 2,1% 2,1% 1,9% 1,3% 3 1 1 1
Utilització de noves tecnologies (microones, ultrasons) en la 
preparació i modificació de catalitzadors 15/09/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ús de materials biorenovables en catàlisi homogènia 22/10/2013 23/07/2018 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78 73 150 91 78 61 46
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de 
contaminants orgànics



Taula 1.8 de l’annex 1
Evolució dels estudiants avaluats en 1ª i 2ª convocatòria

2013-14 47 47
primera 45 2 47
segona 2 2
2014-15 72 3 75
primera 71 2 3 76
segona 1 1
2015-16 104 1 2 2 109
primera 104 1 2 2 109
segona 3 3
2016-17 131 1 9 141
primera 131 1 7 139
segona 1 2 3
2017-18 138 2 12 152
primera 138 2 12 152
segona 2 2
2018-19 152 2 8 162
primera 150 2 2 8 162
segona 2 2 4

Font: EVIA de la URV dades a gener de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

Total 
general

Curs 
acadèmic

APTE NO APTE
No avaluats 
(Defensades)

NO 
PRESENTAT



Taula 2.1 Detall d'indicadors disponibles a la web de cada programa

Dimensió Indicador del Quadre de Comandament Indicadors mínims tipus títol

Oferta de places X Gràfic
Demanda X Gràfic barres

Nou ingrés X Gràfic barres
Estudiants matriculats X taula
% Estudiants a TC X taula
% Estudiants a TP X taula
% Estudiants estrangers X taula
% Estudiants amb beca X taula
% Estudinats  URV Gràfica 
% Estudiants resta de Catalunya X Gràfica 
% Estudiants resta Espanya X Gràfica 
% Estudiants Internacionals X Gràfica 
Tesis defensades a TC X Gràfic barres
Tesis defensades a TP X Gràfic barres
Durada a TC X taula
Durada a TP X taula
% Tesis defensades amb menció internacional X taula
Resultats científics de les tesis defensades X taula
% Tesis amb estades de recerca X taula
% d'abandonament del programa X taula
Taxa d'ocupació X Num.
Taxa d'adeqüació feina-estudis X Num.
Directors totals del programa taula
Directors de la URV taula
Directors de tesis defensades X taula
% de directors URV amb sexenni de recerca vigent taula
% directors de tesis defensades URV amb sexenni de recerca vigent X taula
Valoració satisfacció estudiants X Num.
Valoració satisfacció professors X Num.
% Participació enquestes satisfacció Num.
% participació enquestes inserció laboral Num.

Qualitat del 
programa formatiu

Adequació del 
professorat

Qualitat dels 
resultats

Eficacia dels 
sistemes de suport 

a l'aprenentatge
Satisfacció

Perfil del professorat

Evolució oferta i demanda

Evolució dels estudiants de nou ingrés 

Perfil dels estudiants de doctorat

Evolució dels estudiants segons la universitat de 
procedència (1)

Tesis defensades segons dedicació
Tesis defensades segons el gènere

Resultats del programa de doctorat



Taula 2.2 Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de les titulacions de doctorat

DIMENSIÓ CONTINGUTS 
(Segons Guia per al seguiment dels 

programes oficials de doctorat, AQU)

DENOMINACIÓ URV 
(del document o pàgina web on es troben aquests 

continguts)

ENLLAÇ

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT Objectius del programa Presentació a la pàgina web de cada títulació a nivell de titulació Programa

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
Perfil d'ingrès Presentació a nivell de titulació  

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Perfil de sortida Presentació a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Nombre de places ofertes Presentació a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Període i procediment de matriculació
Accés i admissió                                                                              
Accés, normativa i documentació

a nivell de titulació
Programa

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/acces-i-admissio/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/acces-i-admissio/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/acces-i-admissio/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/acces-i-admissio/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/acces-i-admissio/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/acces-i-admissio/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/acces-i-admissio/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
a nivell general
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/

Requisits i criteris d'admissió Accés i admissió a nivell de titulació Programa



http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/acces-i-admissio/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/acces-i-admissio/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/acces-i-admissio/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/acces-i-admissio/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/acces-i-admissio/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/acces-i-admissio/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/acces-i-admissio/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Procediment i assignació de tutor i 
director de tesi Accés i admissió

a nivell de titulació
Programa

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/acces-i-admissio/ Antropologia i Comunicació

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/acces-i-admissio/ Ciència i Tecnologia Química

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/acces-i-admissio/ Enologia i Biotecnologia

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/acces-i-admissio/ Estudis Humanístics

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/acces-i-admissio/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/acces-i-admissio/ Salut, Psicologia i Psiquiatria

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/acces-i-admissio/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
Complements de formació Complements de formació http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/admissio/matricula/complements-de-formacio-doctorat/
Beques Ajudes i premis per a estudis de doctorat http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/ajudes-i-premis/

ORGANITZACIÓ Línies de recerca Línies de recerca i directors a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-recerca/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/arees-de-recerca/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/arees-de-recerca/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/arees-de-recerca/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-recerca/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/arees-de-recerca/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Activitats formatives Activitats formatives a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/activitats/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/activitats/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/activitats/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/activitats/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/activitats/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/activitats/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/activitats/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/activitats/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Procediment per a l’elaboració i defensa 
del pla de recerca

Elaboració tesi   /  Procés de dipòsit i defensa de la tesi
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/           
PLANIFICACIÓ OPERATIVA Normativa acadèmica Acces, normativa i documentació                                

Doctorands - Normativa http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/index/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/normativa/

Durada dels estudis i permanència Permanència i durada dels estudis http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/durada-dels-estudis/
Calendari acadèmic Calendari doctorat http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/calendaris/carlendaris%2016-17/Calendari%20Processos%20Doctorat%20Curs%202016-%2017.pdf
Recursos d’aprenentatge:
o Espais virtuals de comunicació
o Laboratoris
o Biblioteca
o Altres

CRAI http://www.urv.cat/crai/

Sistema de garantia interna de la qualitat
Garantia i qualitat

http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
PROFESSORAT Professorat del programa Línies de recerca i directors a nivell de titulació Programa

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-recerca/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/arees-de-recerca/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/arees-de-recerca/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/arees-de-recerca/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-recerca/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química



http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/arees-de-recerca/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Perfil acadèmic i investigador Línies de recerca i directors a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-recerca/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/arees-de-recerca/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/arees-de-recerca/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/arees-de-recerca/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-recerca/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/arees-de-recerca/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Informació de contacte Línies de recerca i directors a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-recerca/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/arees-de-recerca/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/arees-de-recerca/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/arees-de-recerca/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-recerca/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/arees-de-recerca/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

PROGRAMES DE MOBILITAT Objectius Mobilitat d'estudis http://www.urv.cat/mobility/mob_estudis.html
Normativa general Mobilitat d'estudis http://www.urv.cat/mobility/mob_estudis.html
Beques Mobilitat d'estudis http://www.urv.cat/mobility/mob_estudis.html

TESI DOCTORAL Normativa i marc general (avaluació, 
dipòsit, defensa, menció internacional al 
títol, estructura, etc.)

Elaboració tesi                                                                                 
Dipòsti i defensa                                                                                  
Normativa

1. Elaboració tesi: http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/
2. Dipòsit i defensa http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/
3. Normativa: http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-
becas/normativa/

Tesis defensades els darrers cursos 
academics TDX http://www.doctor.urv.cat/doctoraturv/tesis-publicades/

INSERCIÓ LABORAL

Principals sortides laborals (empreses, 
universitats i altres institucions) dels 
doctorands del programa

Presentació - Sortides professionals

a nivell de titulació

Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia



Taula 4.1 de l'annex 4

Professorat del programa segons categoria

Professors del PD segons categoria Nombre

Professor/es del PD 60

Catedràtic/a d'universitat 19
Professorat agregat 7
Professorat emèrit URV 2
Investigador/a ordinari/ària 1
Personal investigador Ramon y Cajal 1
Associat/da laboral 3 hores -ICREA- 1
Professorat visitant 1
Titular d'universitat 8
Investigador vinculat direcció tesis 20

Col·laboradors/es 21

Investigador vinculat direcció tesis 16
Personal de suport a la recerca 1
Associat/da laboral 12 hores 1
Personal investigador d'accés al SECTI 1
Professorat Ad Honorem 1
Titular d'universitat 1

Total general 81

Font: Informe EVIA. Dades a gener 2020



Apartat 5.1 de l’annex 5 

RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS DISPONIBLES A LA URV I A L’ICIQ 

1. SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS DE LA URV 

https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/    

Tècniques disponibles 

 Espectrometria de masses 
Equipament 
Espectròmetre de masses acoblat a un cromatògraf de gasos: Agilent 5973 Mass Detector  
Espectròmetre de masses (MS/MS) acoblat a un cromatògraf de líquids: Agilent G6410A de triple 
quadrupol  
Espectròmetre de masses TOF acoblat a un cromatògraf líquid: Agilent G3250AA LC-MSTOF  
Espectròmetre de masses MALDI-TOF Applied Biosystems Voyager DE-STR 

 Cromatògraf de gasos acoblat a espectrometria de masses 
Agilent (HP) model G1099A/MSD5973 

 Cromatografia líquida-espectrometria de masses-TOF 
Espectròmetre de masses TOF acoblat a un cromatògraf líquid: Agilent G3250AA LC-MSTOF  

 Cromatografia líquida-espectrometria de masses (MS_MS) Triple quadrupol 
Espectròmetre de Masses(MS/MS) acoblat a Cromatògraf de líquids : Agilent G6410A de triple 
quadrupol 

 Espectrometria de masses MALDI TOF 
Espectròmetre de Masses MALDI-TOF Applied Biosystems Voyager STRl 

 Espectrometria d'infraroig 
Espectrometria infraroja de reflexió-absorció per transformada de Fourier Jasco FT/IR-600 Plus  
ATR Specac Golden Gate amb controlador de temperatura fins a 200ºC 

 Difracció de raigs X 
Bruker D8 Discover 
Siemens EM-10110BU model D5000 

 Termogravimetria 
Termobalança Perkin Elmer model TGA7 

 Microscòpia de forces atòmiques (AFM) 
Molecular Imaging model Pico SPM II (Pico+) 

 Microscopi confocal d'escaneig 
Microscopi NIKON model TE2000-E 

 Microscopi electrònic de rastreig (SEM) 
Microscopi electrònic de rastreig marca JEOL model JSM-6400 

 Microscopi electrònic de rastreig ambiental (ESEM) 
Microscopi electrònic de rastreig de pressió variable i ambiental (ESEM) acoblat a la microanàlisi de Rx 

 Microscopi electrònic de transmissió (TEM) 
Microscopi electrònic de transmisió marca JEOL model 1011 

 Sala blanca 
Marcador làser Fenix Flyer. Synrad 
Sputtering ATC Orion 8-HV. AJA International 
Litografia DWL 66fs. Heidleberg Instruments 

 Microscòpia Raman FT-IR 
Espectròmetre Raman FT-IR. Renishaw 
Microscòpia confocal Leica DM 2500 
FT-IR IluminatIR II. Smith 
Streamline Raman Imaging 

 Espectrometria de ressonància magnètica nuclear 
VARIAN Mercury VX400 

https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/malditof/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/ermn/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/ftir/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/esem/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/salablanca/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/raman/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/drxpols/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/sem/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/cg/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/cliqmstof/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/lsc/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/tgv/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/lcmsms/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/em/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/tem/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/mfa/
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Varian NMR System 400 

 Fresadora 
Fresadora de control numèric per coordenades marca LAGUN model CNC III 

 Serra 
Serra marca FAT model 270 

 Torn 
Torn manual marca PINACHO model S-90/200 

 Trepant de columna 
Marca ERLO model TSR-30 

 Gestió dels residus de laboratori 
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/srct/pla_recollida_repq_2010.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/serra/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/trepant/
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/torn/
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/srct/pla_recollida_repq_2010.pdf
https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/serveis/fresadora/
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/srct/pla_recollida_repq_2010.pdf
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2. ICIQ Scientific Core Facilities 

http://www.iciq.org/research/research-support-area/ 

Techniques available 

 Chromatography, Thermal Analysis & Electrochemistry Unit 
Balances  
DSC&TGA  
Gas chromatograph  
Glove boxes  
HPLC chromatograph  
Microcalorimeter  
Osmometer 
Potentiometric titrator  
Potentiostat  
Semipreparative chromatograph  
SPS  
Titration coulometer 

 Chemical Reaction Technologies Unit 
Supercritical CO2 reactor 
Ball mill 
Clean Room 
Low pressure reactors 
Liquid phase parallel chemical synthesizer 
Laboratory chemical reactor 
HPIR Reactor 
HPNMR tube 
High pressure reactors 
Metal and organic molecule evaporator 
Microreactors 
Microwave reactors 
Ozone generator 
Parallel pressure chemical synthesizer 
Photochemical reactor 
MiniBlocks 
Sample Storage System 
Preparative flash chromatography system 
Polychrome V 
H-Cube ProTM 

 Spectroscopy and Kinetics Unit 
Circular Dichroism Spectrometer 
Fluorescence microwell plate reader 
UV-Vis-NIR spectrophotometer 
UV-Vis Spectrophotometer III 
UV-Vis Spectrophotometer II 
UV-Vis spectrophotometer I 
Time Correlated Single Photon Counting (TCSPC) Spectrometer 
Stopped Flow 
Spectrofluorimeter 
Spectrofluorimeter II 
Portable Raman Spectrometer 785nm 

http://www.iciq.org/research/research-support-area/
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Portable Raman Spectrometer 532nm 
Polarimeter 
FTIR spectrometer I 
FTIR Spectrometer II 
FTIR Spectometer III 
FTIR spectrometer IV 
CALORIMETER 

 High Resolution Mass Spectrometry Unit 
Liquid chromatograph coupled time-of-flight mass spectrometer 
Liquid chromatograph coupled time-of-flight mass spectrometer 
MALDI time-of-flight mass spectrometer 
Liquid chromatograph coupled quadrupole-time-of-flight mass spectrometer. (UPLC-QqTOF) 

 Nuclear Magnetic Resonance Unit 
Bruker Avance 400 Ultrashield NMR spectrometer 
Bruker Avance 500 Ultrashield NMR spectromete 
Bruker Avance II 400 Ultrashield NMR spectrometer 
Bruker Avance III 500 Ultrashield Plus NMR spectrometer 

 X-Ray Diffraction Unit 
Powder X-ray diffraction System 
Rotating Anode Rigaku Single Crystal 
DUO Bruker Single Crystal 
General programs available/used for structure processing, solution and refinament 

 Material Characterization Unit 
Catalytic activity reactor 
DLS for nanoparticles 
Mass Spectrometer II 
Mass spectrometer 
Physi&Chemisorption Analyzer 
Pycnometer 
TAP-2 reactor 
TPD/TPR/TPO 

 Photophysics Unit 
CE&TPV for DSC 
QE/IPCE measurement kit 
Solar simulator and VI tracer 
Transient absorption spectroscopy system VIS 
Transient absorption spectroscopy system VIS-NIR(µs-ms) 
VI stability measurements system 
Transient absorption spectroscopy system VIS (ns-ms) 

 Glass Blowing Workshop 
Circular flame torch, Jupiter (Miéma) 
Comb flame torch, Olympic (Miéma) 
Diamond disc saw 
Furnace (TecnoPiro) 
Steel disc saw 

 Mechanical Workshop 
CNC lathe, Proxxon 
CNC mill, Proxxon 
Drill, TRONZADORAS MG 
Electrical grinding machine 
Microcut MM430 machining center 
Pinacho Smart 180-J lathe 
Saw, TRONZADORAS MG 
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Taula 5.2.1 de l'annex 5

[7 ‐ 8] [9 ‐ 10]

La informació dels estudis de doctorat disponible al web és clara i entenedora (respecte a

objectius, activitats de formació, avaluació anual, tràmits administratius, etc.).
35.3 26.47 6.7

El procés de preinscripció i admissió és transparent (hi ha suficient informació pública i reps

regularment informació del procés)
38.24 26.47 7.0 1

El procés de preinscripció i admissió al programa de doctorat és entenedor. 47.06 17.65 6.9
El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil 44.11 32.35 7.4 1
L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica és

adequada.
41.18 26.47 7.1 1

El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és l’adequat. 17.65 61.77 8.2
Les activitats formatives organitzades per als doctorands dins del Programa de Doctorat són 

adequades (workshops, cursos, seminaris, tallers, etc).
26.47 23.52 6.4 1

Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per l’Escola ( Sessió de

benvinguda, cursos del ICE, etc) són adequades.
26.47 14.7 5.9 2

Tenint en compte que la regulació vigent (Reial Decret 99/2011) estableix que s’ha de fer el

seguiment i l’avaluació dels doctorands a través del DAD i PlaInv, el sistema d’avaluació que

es fa a la URV és adequat

35.30 26.47 7.0 1

Els recursos materials (instal∙lacions, laboratoris, espais, aules específiques, seminaris, fons

bibliogràfics, accés a les bases de dades, programari, serveis científico‐tècnics, etc)

disponibles per dur a terme la teva tesi doctoral són adequats.

23.53 41.18 7.5 2

Els serveis de suport a l’aprenentatge (moodle, factoria digital, serveis d’autoaprenentatge,

tutorització, wifi, etc ) que la URV posa a la teva disposició son adequades.
32.36 20.58 6.8 5

El servei d’orientació professional que t’ofereix la URV a través del l‘Oficina Orientació

Universitària  és adequat
17.65 14.70 6.9 13

L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és adequada. 41.17 26.47 7.4 1
Els tràmits administratius (baixes, pròrrogues, canvis de dedicació, etc.) i la seva normativa

són entenedors i accessibles.
29.41 17.64 6.3 2

Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades. 26.47 23,53 7.2
En general, el grau de satisfacció global amb el programa de doctorat és 41.17 26.47 7.0 1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'apartat 5.2

Taula 5.2.2 de l'annex 5

Curs 2016‐2017 2017‐2018 2018‐2019 2019‐2020
Participants 28 44 32 36

Your Integration in the research group, in the research institution 9.2 9.1 9.0 9.0
Your Integration in the city, the country 8.9 8.8 9.1 8.9
Your scientific work , the supervision and the material conditions to perform it 8.9 8.3 8.5 8.4
Your doctoral formation, including attendance to congresses, schools, stays abroad and 

transversal activities
8.4 7.7 8.4 8.6

The support received to carry out the formalities and complete procedures 8.3 8.3 8.6 8.5
The support given by the Academic Commission and the coordinator 8.2
The evaluation process and the SAD platform 7.3 7.3 8.4 7.9

The information on the doctorate and on procedures:  website, e‐mails, presentations... 7.8 7.7 8.7 7.9

Mitjana 8.4 8.2 8.7 8.4

Font: elaboració pròpia

Please rate the following aspects from 0 to10:

Satisfacció d'estudiants del programa de doctorat Ciència i Tecnologia Química  (2017‐2018)  
Percentatges de puntuació  mitjana de les 

respostes
No contesta 

Enquestes ràpides efectuades pel programa CiTQ a les cohorts de segon curs. Mitjanes de les respostes 
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Taula 5.3.1 de l'annex 5

[7 ‐ 8] [9 ‐ 10]
El funcionament de la comissió acadèmica del programa de doctorat i la seva coordinació són 

adequats.
22.7 59.1 8.5 2

L’estructura dels estudis de doctorat (activitats formatives, línies de recerca, etc.) és 

adequada     
50.0 36.4 7.9 1

Les activitats formatives organitzades dins del Programa de Doctorat per als doctorands són 

adequades (workshops, cursos, seminaris, tallers, etc).
54.5 22.7 7.5 2

Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per l’Escola (Sessió de 

benvinguda, cursos de l'ICE, etc) són adequades.
36.4 22.7 7.7 5

Els recursos materials (instal∙lacions, laboratoris, espais, aules específiques, seminaris, fons 

bibliogràfics,  accés a les bases de dades, programari, serveis científico‐tècnics, etc)  

disponibles per dur a terme  les tesis doctorals són adequats.

40.9 40.9 8.1 2

Que els candidats facin una proposta de línia d'investigació i, amb caràcter opcional, 

presentin una carta de recomanació per a l'admissió al programa de doctorat, és una bona 

pràctica 

45.5 36.4 7.8 0

Tenint en compte que la regulació vigent (Reial Decret 99/2011) estableix que s’ha de fer el 

seguiment i l’avaluació dels doctorands a través del DAD i PlaInv, el sistema d’ avaluació que 

es fa a la URV és adequat.

54.5 36.4 8.2 1

L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és adequada. 36.4 36.4 7.7 2
Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades. 63.6 22.7 8 1
La informació pública disponible a la web dels estudis de doctorat és clara i entenedora 

(respecte a objectius, línies de recerca, activitats de formació, avaluació anual dels 

doctorands, tràmits administratius, etc.).

54.6 31.8 7.9 1

Els tràmits relacionats amb el dipòsit i la defensa de la tesi són entenedors i adequats. 36.4 36.4 7.8 2

En general, el grau de satisfacció global amb el programa de doctorat és: 40.9 50.0 8.2 0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'apartat 5.3

Satisfacció de directors i directores de tesis del programa Ciència i Tecnologia Química  amb els estudis (2017‐2018)
Percentatges de puntuació Mitjana de les 

respostes
No contesta 



Taula  6.1  
Evolució indicadors resultats acadèmcis

Curs 
acadèmic

Tesis 
defensades

Durada 
doctorat

% doctors 
amb menció 
internaciona

Mencions 
internaciona

ls

% doctors 
amb cum 

laudes

Cum laudes

2019-20 18 3,83 66,67% 12 83,33% 15
2018-19 26 3,85 80,77% 21 100,00% 26
2017-18 28 3,84 42,86% 12 92,86% 26
2016-17 19 3,15 31,58% 6 78,95% 15
2015-16 4 2,38 25,00% 1 100,00% 4
Total 95 3,64 54,74% 52 90,53% 86

Font: URV en xifres dades a gener 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

Temps complert



Taula  6.2  de l’annex 6
Evolució dels abandonaments

Curs 
acadèmic

Motiu abandonament Matriculable
Abandonam
ent

% 
Abandonamen
t

Reprèn 
estudis

B. No formalització de matrícula CURS 2018-19. Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 28/06/2019. 1 1 100,0%

C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 06/09/2019): NO PRESENTAT 1 0,0%
Sense motius informats 124 0,0%
Total 126 1 0,8%
B. No formalització de matrícula CURS 2017-18. Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 27/04/2018. 1 1 100,0%

C. No superació de l'avaluació del curs 2017-18 (CDE 07/09/2018): NO PRESENTAT 1 0,0%
Sense motius informats 106 0,0%
Total 108 1 0,9%
A. Sol·licitud d'abandonament definitiu del programa de doctorat en Ciència i tecnologia Química aprovat 
per la Comissió Acadèmica el 16 de gener de 2017.

1 0,0%

B. No formalització de matrícula CURS 2017-18. Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 27/04/2018. 1 1 0,0%

Sense motius informats 96 0,0% 0
Total 98 1 1,0%
A. Sol·licitud d'abandonament definitiu del programa de doctorat per motius personals. Aprovat per la Comissió Acadèmica el 09-09-2016.1 0 0,0% 0
A. Sol·licitud d¿abandonament definitiu del PD 11/01/2016 aprovat per la CA de 28/01/2016. Motiu : Personals1 0 0,0% 0
Sense motius informats 69 0 0,0% 0
Total 71 0,0%
A. Sol·licitud d¿abandonament definitiu del PD 03/12/2014 aprovat per la CA de 15/01/2015. Motiu : Personals1 0 0,0% 0
A. Sol·licitud d¿abandonament definitiu del PD 21/01/2015 aprovat per la CA de 13/01/2015. Motiu : Personals1 0 0,0% 0
A. Sol·licitud d¿abandonament definitiu del PD 31/08/2015 aprovat per la CA de 09/09/2015. Motiu : Personals1 0 0,0% 0
Sense motius informats 43 0 0,0% 0
Total 46 0,0%

Total 452 3 0,7%

2014-15

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16



Taula  6.3 de l’annex 6
Evolució percentatge d'estudiants que han realitzat estades de recerca

Curs 
acadèmic Matriculats 

total

% Estudiants 
estades 
recerca

Estudiant Sexe Activitat País estada Institució estada Data ini 
estada

Data fi 
estada

S/N 
curs fi 
estada

Dies 
estada curs

Dies 
estada

Estudian
ts 

estades 
recerca

2018-19 CARRERAS VINENT, LUCAS H Estancia breu doctorat REGNE UNIT Universitat de Cambridge 26/11/2018 25/11/2019 N 309 365 1
2018-19 DAELMAN , NATHAN H Stay at Göttingen ALEMANYA Georg-August University of Göttingen 18/03/2019 01/07/2019 S 106 106 1
2018-19 GIMÉNEZ NUENO, IRENE D UC Berkeley, CA, USA. Prof. Richmond Sarpong ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity California Berkeley (UCB) 01/05/2018 31/10/2018 S 31 184 1
2018-19 HOQUE , MD ASMAUL H 3 Months research stay at MIT in USA ESTATS UNITS D'AMÈRICAMassachusetts Institute of Technology 01/08/2018 31/10/2018 S 31 92 1
2018-19 MATO GÓMEZ, MAURO H Short Stay at Scripps Research Institute (CA, US), at the Baran LabESTATS UNITS D'AMÈRICAThe Scripps Research Institute 01/04/2019 01/07/2019 S 92 92 1
2018-19 MOLINA NAVARRO, SONIA D Estancia en Universidad de Zaragoza ESPANYA 26/03/2018 04/03/2019 S 155 344 1
2018-19 NI , SHAOFEI H Short stay in Stockholm University SUÈCIA Stockholm University 07/02/2019 07/05/2019 S 90 90 1
2018-19 PEÑUELAS HARO, GUILLEM H Estancia de tres meses en University of Bristol REGNE UNIT University of Bristol 30/08/2018 06/12/2018 S 67 99 1
2018-19 SAN JOSÉ ORDUNA, JESÚS H Research stay during doctorate period REGNE UNIT University Heriot-Watt 24/09/2018 22/12/2018 S 83 90 1
2018-19 ZANINI , MARGHERITA D Visiting PhD student in the University of Manchester REGNE UNIT University of Manchester 01/04/2019 30/06/2019 S 91 91 1
2017-18 BORGES ORDOÑO, MARTA D Research stay at the City University of Hong Kong (CityU)HONG KONG School of Energy and Environment at the City Univeristy of Hong Kong (CityU)18/09/2017 18/12/2017 S 79 92 1
2017-18 BÖRJESSON CARAZO, MARINOH Estancia Doctoral en la Universidad de Utah ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversidad de Utah 01/09/2017 30/12/2017 S 91 121 1
2017-18 CAÑELLAS ROMÁN, SANTIAGOH Estancia en Eli Lilly REGNE UNIT Eli Lilly & Co. 09/04/2018 10/08/2018 S 124 124 1
2017-18 CORRAL PÉREZ, JUAN JOSÉ H Stay at ETH Zürich (Prof. Christophe Copéret) SUÏSSA, CONFEDERACIÓEidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich)01/06/2017 30/11/2017 S 61 183 1
2017-18 CORRO MORÓN, MACARENA D Estancia predoctoral en Institut Max-Plack für KhohleforschungALEMANYA Institut Max Planck für Kohlenforschung 01/07/2017 31/10/2017 S 31 123 1
2017-18 CUADROS HUERTAS, SARA D NAGOYA UNIVERSITY JAPÓ Institute of Transformative Biomolecules-Nagoya University 01/11/2017 28/02/2018 S 120 120 1
2017-18 GARRIDO BARROS, PABLO H Estancia de investigación ESTATS UNITS D'AMÈRICACalifornian Institute of Technology 01/10/2017 01/02/2018 S 124 124 1
2017-18 GIMÉNEZ NUENO, IRENE D UC Berkeley, CA, USA. Prof. Richmond Sarpong ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity California Berkeley (UCB) 01/05/2018 31/10/2018 N 153 184 1
2017-18 LAI , JUNSHAN H Internship in Prof. Song Lin group in U. S. for three monthsESTATS UNITS D'AMÈRICACornell University 21/06/2018 21/09/2018 S 93 93 1
2017-18 MAGAGNANO , GIANDOMENICOH Short Stay Innsbruck ÀUSTRIA CCB - Centrum fuer Chemie und Biomedizin - Innsbruck University08/01/2018 08/07/2018 S 182 182 1
2017-18 Facultad de Química. Universidad de Manchester 26/03/2018 02/06/2018 S 69 69
2017-18 School of Chemistry. The University of Manchester 26/03/2018 02/06/2018 S 69 69 1
2017-18 MIRÓ ABELLA, EUGENIA D Estada de mobilitat ÀUSTRIA Christian Doppler Laboratory for Mycotoxin Metabolism, Center for Analytical Chemistry, Department of Agrobiotechnology, IFA-Tulln, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna05/02/2018 18/05/2018 S 103 103 1
2017-18 MOLINA NAVARRO, SONIA D Estancia en Universidad de Zaragoza ESPANYA 26/03/2018 04/03/2019 N 189 344 1
2017-18 MORALES MARTÍNEZ, ROSER D estrada predoctoral a Estrasburg FRANÇA Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)31/03/2018 01/07/2018 S 93 93 1
2017-18 MORENO GUERRA, ADRIAN H University of pennsylvania ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of pennsylvania 19/08/2017 04/02/2018 S 127 170 1
2017-18 NADAL LOZANO, JOAN CARLESH Estada de mobilitat. University of Strathclyde (Glasgow, UK)REGNE UNIT University of Strathclyde 07/05/2018 15/09/2018 S 132 132 1
2017-18 TAN , ERIC H Short-Stay LMU Munich ALEMANYA LMU Munich 14/10/2017 14/04/2018 S 183 183 1
2016-17 AGUIRRE FONDEVILA, ADIRAN JOSU DEH Estancia trimestran en Rostock, Alemania ALEMANYA LIKAT, Leibniz-Institut für Katalyse e. V. 01/07/2017 30/09/2017 S 92 92 1
2016-17 01/02/2017 30/04/2017 S 89 89 1
2016-17 01/05/2017 31/05/2017 S 31 31
2016-17 BLASCO AHICART, MARTA D Estança Université de Montpellier FRANÇA Université de Montpellier 01/10/2016 31/12/2016 S 92 92 1
2016-17 BUZZETTI , LUCA H ESTANCIAS EN EEUU ESTATS UNITS D'AMÈRICAThe Scripps Research Institute 22/05/2017 30/09/2017 S 132 132 1
2016-17 CORRAL PÉREZ, JUAN JOSÉ H Stay at ETH Zürich (Prof. Christophe Copéret) SUÏSSA, CONFEDERACIÓEidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich)01/06/2017 30/11/2017 N 122 183 1
2016-17 CORRO MORÓN, MACARENA D Estancia predoctoral en Institut Max-Plack für KhohleforschungALEMANYA Institut Max Planck für Kohlenforschung 01/07/2017 31/10/2017 N 92 123 1
2016-17 DE ORBE IZQUIERDO, MARÍA ELENAD Research Stay in Prof. Kim D. Janda's laboratory ESTATS UNITS D'AMÈRICAThe Scripps Research Institute (TSRI) 01/09/2016 30/12/2016 S 91 121 1
2016-17 ESCOBAR GONZÁLEZ, LUIS H Research stay in the group of Prof. Jonathan L. Sessler ESTATS UNITS D'AMÈRICAThe University of Texas at Austin 01/07/2017 30/09/2017 S 92 92 1
2016-17 FERRER CABRERA, SOFIA D Realización de estacia breve ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of California Berkeley 22/08/2016 21/11/2016 S 52 92 1
2016-17 GONZÀLEZ FABRA, JOAN H Estada a la universitat d'Utrecht PAÏSOS BAIXOS Universiteit Utrecht 21/04/2017 21/07/2017 S 92 92 1
2016-17 HAN , LIJUAN D ICIQ PhD Mobility Programme with California Institute of TechnologyESTATS UNITS D'AMÈRICACalifornia Institute of Technology 09/01/2017 30/07/2017 S 203 203 1
2016-17 HEGNER , FRANZISKA D Research visits ESPANYA  Universitat Jaume I, Institute of Advanced Materials (INAM) 02/05/2016 15/03/2017 S 166 318 1
2016-17 MONCELSI , GIULIA D Research stay at LMU München in the group of Dr. Dube ALEMANYA LMU München 16/01/2017 14/07/2017 S 180 180 1
2016-17 SOLÉ DAURA, ALBERT H Stay at University of Nottingham REGNE UNIT University of Nottingham 01/05/2017 30/09/2017 S 153 153 1
2016-17 TRABALÓN ESCODA, LAURA D NILU-Norwegian Institute for Air Research. NORUEGA NILU-Norwegian Institute for Air Research. 01/04/2017 01/07/2017 S 92 92 1
2016-17 WOZNIAK , LUKASZ PIOTR H Stay at the Institute of Transformative Bio-Molecules at Nagoya UniversityJAPÓ Institute of Transformative Bio-Molecules 01/11/2016 28/02/2017 S 120 120 1
2015-16 ABELLA GUZMAN, LAURA D Estada a Xina XINA Universitat de Xiamen 23/09/2015 03/01/2016 S 95 103 1
2015-16 BAHAMONDE JIMÉNEZ, ANA D Estancia breve en la Universidad de Utah ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of Utah 20/08/2015 20/12/2015 S 81 123 1
2015-16 FUNES ARDOIZ, IGNACIO H Estancia de tres meses en la universidad de Oxford REGNE UNIT University of Oxford 06/07/2015 06/10/2015 S 6 93 1
2015-16 GARCÍA MORALES, CRISTINA D Short Stay at Prof. Sanford Lab, University of Michigan, May-August 2016.ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of Michigan 16/05/2016 15/08/2016 S 92 92 1
2015-16 GARRIDO BARROS, PABLO H Estancia de Investigacion ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversidad de Yale 15/02/2016 15/05/2016 S 91 91 1
2015-16 HEGNER , FRANZISKA D Research visits ESPANYA  Universitat Jaume I, Institute of Advanced Materials (INAM) 02/05/2016 15/03/2017 N 152 318 1
2015-16 MAK , CARMEN ANDRADA D Secondment ITÀLIA Italian Institute of Technology 01/06/2016 01/02/2017 N 122 246 1
2015-16 MATHEU MONTSERRAT, ROC H Estada Mobilitat a "California Institute of Technology (Caltech)"ESTATS UNITS D'AMÈRICACalifornia Institute of Technology 15/01/2016 15/07/2016 S 183 183 1
2015-16 MONTANÉ MONTANÉ, XAVIER H ESTADA DE MOBILITAT AL MAX PLANCK INSTITUTE FOR POLYMER RESEARCHALEMANYA MAX PLANCK INSTITUTE FOR POLYMER RESEARCH 29/01/2016 29/04/2016 S 92 92 1
2015-16 01/06/2015 31/03/2016 S 183 305 1
2015-16 01/07/2015 30/03/2016 S 182 274
2015-16 External stay at Center for Sustainable Chemistry and Catalysis DINAMARCA  Technical University of DenmarkDepartment of Chemistry 04/01/2016 04/09/2016 S 245 245
2015-16 Research-stay at the Technical University of Denmark DINAMARCA Technical University of Denmark, Department of Chemistry, Center for Catalysis and Sustainable Chemistry04/01/2016 27/02/2017 N 271 421 1
2015-16 Estancia FPU en la Universida de Princeton ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversidad de Princeton 06/07/2015 31/10/2015 S 31 118
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2015-16 Estancia breve como becario FPU ESTATS UNITS D'AMÈRICAPrineton University 06/07/2015 06/11/2015 S 37 124 1
2014-15 BORRÀS NOGUERA, CARLOTA D Estada de Mobilitat a Toulouse FRANÇA Laboratoire de Chimie de Coordination 07/04/2015 06/07/2015 S 91 91 1
2014-15 FILIPPINI , GIACOMO H Visiting PhD Student ÀUSTRIA University of Graz (Austria) 09/02/2015 08/06/2015 S 120 120 1
2014-15 Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) 02/05/2015 31/07/2015 S 91 91
2014-15 Federal Institute of Technology, ETH Zurich 02/05/2015 31/07/2015 S 91 91 1
2014-15 MIRALLES PRAT, NURIA D Estada col·laborativa amb el Prof. Kálmán Szabó (Stockholm)SUÈCIA Stockholm University 01/10/2014 31/12/2014 S 92 92 1
2014-15 01/06/2015 31/03/2016 N 122 305 1
2014-15 01/07/2015 30/03/2016 N 92 274
2014-15 Estancia FPU en la Universida de Princeton ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversidad de Princeton 06/07/2015 31/10/2015 N 87 118 1
2014-15 Estancia breve como becario FPU ESTATS UNITS D'AMÈRICAPrineton University 06/07/2015 06/11/2015 N 87 124
13-14 CASADEVALL SERRANO, CARLAD  Colaboración para medir intermedios por Raman PAÏSOS BAIXOS Universidad de Groningen 21/07/2018 25/04/2018 -86
13-14 EL OUAHABI , MOHAMED SAID H estancia en la universidad abdelmalik esaadi -1
13-14 HEGNER , FRANZISKA D Research stay in Castellón, Spain ESPANYA Instituto de Materiales Avanzado 05/09/2016 20/05/2016 -107
13-14 LASERNA AYORA, VÍCTOR H U.C. Berkeley -1
13-14 MUDARRA ALONSO, ÁNGEL LUISH Estancia Utah ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of Utah -1
13-14 PICCINNO , MARTINA D Cotutela of doctoral thesis University of Rome 18 months in totalITÀLIA La Sapienza -1
13-14 SOULEYMANOU , MYRIAM YASMINED Research stay at ITMC at RWTH Aachen University  ALEMANYA at the ITMC of RWTH Aachen University 01/11/2018 30/04/2018 -184
Total 7956 10301 64
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Taules 6.4.1 i 6.4.2 de l'annex 6. Satisfacció dels titulats amb els estudis

Taula 6.4.1

Satisfacció dels titulats amb els estudis. Mitjanes

L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica va 

ser adequada.
8.9

El seguiment i atenció per part del director o directora de tesi va ser l’adequat. 9.5

Les activitats formatives ofertades durant el doctorat et van semblar adequades.      7.4

Els recursos materials (instal∙lacions, laboratoris, espais, aules específiques, 

seminaris, fons bibliogràfics, accés a les bases de dades, programari, serveis 

científico‐tècnics, etc.) disponibles per dur a terme la teva tesi doctoral van ser 

adequats.

9.1

Els serveis de suport a l’aprenentatge (moodle, factoria digital, serveis 

d’autoaprenentatge, tutorització, wifi, etc ) que la URV va posar a la teva disposició 

van ser adequats.

7.9

En general, la satisfacció amb el programa de doctorat va ser: 8.7

La informació pública disponible (web/intranet) sobre els processos de dipòsit i 

defensa de la tesi i de sol∙licitud del títol de Doctor/a va ser adequada.
8.8

El procés de dipòsit de la tesi i l’aplicació web emprada van ser adequats. 8.1

L’organització i format de l’acte de defensa de la tesi i la seva avaluació et van 

semblar adequats.
9.4

El procés de sol∙licitud del títol va ser adequat.  9.1

Font: elaboració pròpia a prtir de les dades de l'apartat 6.4

Taula 6.4.2

Dades d'inserció  professional dels doctors CiTQ. Mitjanes

SI NO

77.8 22.2
El teu doctorat ha estat un fet determinant per a trobar un lloc de treball o millorar el teu 

estatus ocupacional.        
 La teva actual feina està en consonància amb l’àmbit del teu doctorat.

 La teva actual feina requereix un nivell d’estudis doctorals.
 En general, consideres que la formació de doctorat rebuda ha estat o està sent d’utilitat 

en la teva carrera professional.

En cas d’haver cursat la menció internacional règim de cotutela o el doctorat industrial t’ha 

servit per a la teva carrera professional i millorar el teu estatus ocupacional.

SI NO

72.2 5.6

SI  NO

94.4 5.6

Font: elaboració pròpia a prtir de les dades de l'apartat 6.4

 Tornaries a fer el teu doctorat a la URV?  (SI/NO)                               %

Recomanaries la URV com a Universitat per fer els estudis de doctorat? (SI/NO)       %

Estàs treballant actualment?(SI/NO)                                               %

8.6

8.5

8.3

8.8

8.4



Apartat 6.6 de l'annex 6 Estudi inserció laboral AQU

Informe d'indicadors d'Inserció Laboral 2017 segons subàmbit ampliat
Dotors i doctores nacionals curs 2011-12 i 2012-13

. Subàmbit ampliat POBLACIÓ MOSTRA % d'Ocupats
% Funcions de 

doctor/a

% repetirien el 
estudis de 
doctorat

7 Universitat Rovira i Virgili
1 Humanitats 22 10 80% 30% 80%

Filosofia i Història 15 8 75% 13% 75%
Llengües i literatures 7 2 100% 100% 100%

2 Socials 43 25 92% 60% 84%
Dret, laboral i polítiques 23 16 88% 50% 75%
Economia, Empresa i Turisme 13 5 100% 80% 100%
Educació 7 4 100% 75% 100%

3 Experimentals 35 16 94% 69% 69%
Ciències experimentals i matemàtiques 35 16 94% 69% 69%

4 Salut 52 31 100% 68% 77%
Infermeria i salut 20 11 100% 73% 73%
Medicina i Ciències Biomèdiques 24 16 100% 63% 88%
Psicologia i teràpia 8 4 100% 75% 50%

5 Eng. i Arquitectura 34 15 93% 53% 87%
Arquitectura, construcció i civil 1 1 100% 0% 100%
Tecnologies industrials 24 11 91% 64% 82%
TIC 9 3 100% 33% 100%

Total general 186 97 94% 60% 79%

Nota: l'enquesta d'Inserció Laboral per doctors i doctores del SUC es realitza a partir d'un mostreig estratificat per universitat a nivell de subàmbit ampliat, agrupant així diferents 
tesis en un mateix estrat per tal d'obtenir una mostra viable tècnicament, al estar tractant programes amb molts pocs doctorats cada curs. Cal dir que l'assignació a l'estrat es fa 
per tesi, no únicament per programa de doctorat, doncs dins un mateix programa l'àmbit disciplinar de la tesi pot ser divers. Així doncs, en cada subàmbit amplit hi pot haver 
doctors de diferents programes de doctorat. Les dades pel conjunt del SUC segons subàmbit ampliat estan disponibles a: http://estudis.aqu.cat/dades



Informe d'indicadors d'Inserció Laboral 2017 segons Programa de Doctorat
Dotors i doctores nacionals curs 2011-12 i 2012-13

Programa de doctorat POBLACIÓ MOSTRA Ocupats
Funcions de 

doctor/a

Repetiren els 
estudis de 
doctorat

7 Universitat Rovira i Virgili
Antropologia 4 3 2 0 3
Antropologia Urbana 2 1 1 0 0
Arqueologia 6 4 3 0 4
Arquitectura, Urbanisme I Edificació (2010) 1 1 1 0 1
Avaluació I Mesura De La Conducta 2 1 1 0 1
Biomedicina 14 9 9 4 7
Canvi Climàtic 1 1 1 1 1
Ciència Cognitiva I Llenguatge 1 -- -- -- --
Ciència I Tecnologia Química 27 11 10 7 7
Ciències De La Infermeria 5 3 3 3 3
Comunicació 5 3 3 1 3
Dret 6 4 3 2 3
Economia I Empresa 10 4 4 3 4
Educació Física I Esport: Didàctica I Desenvolupament Professional2 1 1 1 1
Enginyeria Electrònica 2 2 2 1 2
Enginyeria Electrònica, Automàtica I Comunicacions 1 -- -- -- --
Enginyeria Informàtica 9 3 3 1 3
Enginyeria Química, Ambiental I De Processos 13 6 5 5 4
Enologia 2 1 1 1 1
Enologia I Biotecnologia 2 2 2 2 2
Espirit., Religiositat I Mort Des De L'Antiguitat A L'Edat Mitjana1 -- -- -- --
Llengua, Literatura I Cultura 2 -- -- -- --
Mètodes De Recerca En Ciències De La Salut 1 1 1 0 1
Migracions I Mediació Social 1 1 1 1 1
Nanociències I Nanotecnologia 4 1 1 0 1
Nutrició I Metabolisme 15 8 8 5 5
Organització Industrial: Empreses I Mercats 2 -- -- -- --
Patologia Vascular I Alteracions Del Metabolisme 2 2 2 2 2
Psiquiatria Genètica I Ambiental 1 1 1 1 1
Quaternari I Prehistòria 5 1 1 1 1
Qüestions De Llengua I Literatura: Identitat I Estandarditzac.1 -- -- -- --
Química En Processos I Productes Industrials 3 1 1 1 1
Salut Mental: Genètica I Ambient 4 1 1 1 0
Tecnolog. De Climatització I Eficiència Energètica En Edificis1 -- -- -- --
Tecnologia Educativa 2 -- -- -- --
Tecnologia Educativa: E-Learning I Gestió Del Coneixement1 1 1 1 1
Tecnologies De Climatització I Eficiència Energètica En Edificis1 1 1 0 1
Translation And Intercultural Studies 2 1 1 1 1
Zz - Informació Sobre El Programa No Disponible 22 17 16 12 11

Total general 186 97 91 58 77

Nota: l'enquesta d'Inserció Laboral per doctors i doctores del SUC es realitza a partir d'un mostreig estratificat per universitat a nivell de subàmbit ampliat, agrupant així 
diferents tesis en un mateix estrat per tal d'obtenir una mostra viable tècnicament, al estar tractant programes amb molts pocs doctorats cada curs. Així doncs, aquestes 



6. EVIDÈNCIES DISPONIBLES AL MOODLE PER L’ACREDITACIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Presentació del programa
P1.0         Conveni URV-ICIQ 
P1.1         Composició de la Comissió Acadèmica 
P1.2         Actes de la Comissió Acadèmica

a.      Acta d’aprovació de la memòria de verificació
b.      Acta d’aprovació de l'Informe de seguiment
c.      Acta d’aprovació de la modificació de la memòria de verificació
d.      Acta d’aprovació de l'autoinforme de la titulació
e.      Acta d’aprovació de les modificacions de línies de recerca

P1.3         Actes del Comitè de Direcció de l’EPD
a.      Acta d’aprovació de la memòria de verificació
b.      Acta d’aprovació de l'Informe de seguiment
c.      Acta d’aprovació de la modificació de la memòria de verificació
d.      Acta d’aprovació de l'autoinforme de la titulació

Procés d’elaboració de l’autoinforme
P2.1   PR-EPD-006 Acreditació de titulacions
P2.2   Model autoinforme acreditació 
P2.3   Guia indicadors de la URV en xifres
P2.4   Presentació a coordinadors autoinforme acreditació
P2.5  Memòria de verificació del programa de doctorat
P2.6    Informe d'AQU de valoració del Seguiment
P2.7  Informe de seguiment del programa de doctorat
P2.8  Resum i Modificació de la memòria de verificació del programa de doctorat
P2.9   Informe de valoració de la modificació de la memòria
P2.10  Informes seguiment de l'Escola de Postgrau i Doctorat (ISU)
P2.11 Calendari d'elaboració i aprovació dels autoinformes
P2.12 Actes Comitè d'Avaluació Intern
P2.13 Alta de directors/es col·laboradors
P2.14  Informe resum valoracions AQU

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
E1.1   PR-EPD-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula
E1.2   Model de carta de Suport  
E1.3   Guies d’usuari del procés de preinscripció per coordinadors
E1.4    Protocol procediment de la gestió de la preinscripció de doctorat 
E1.5   PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació de director/a o línia d’investigació
E1.6   PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand
E1.7   Exemple del DAD i de PLAINV
E1.8   Exemple informe seguiment i avaluació del director i la comissió acadèmica
E1.9    Guies d’usuari del SAD per doctorands, directors i coordinadors
E1.10   PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions 
E1.11   PR-EPD-004 Modificació de titulacions
E1.12   Pla de Formació transversal per a doctorands de la URV  
E1.13   Programa Martí i Franquès
E1.14   Programa Cofund

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
E2.1  PR-EPD-007 Publicació d’informació sobre titulacions
E2.2  PR-EPD-004 Modificació de titulacions
E2.3   Guia de suport per gestionar indicadors per als coordinadors
E2.4    Projecte per la millora i l’automatització d’informació i indicadors públics a web 
E2.5   PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions
E2.6   Política de Qualitat
E2.7   Manual de Qualitat

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
E3.1    Sistema de Garantia interna de la Qualitat (SIGQ)
E3.2   PR-EPD-002 Planificació de titulacions
E3.3    Aprovació del programa de doctorat a Consell de Govern i Consell Social
E3.4   PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions 
E3.5   PR-EPD-004 Modificació de titulacions
E3.6   PR-EPD-006 Acreditació de titulacions
E3.7   PR-EPD-008 Definició, revisió i millora del SIGQ  
E3.8   PR-EPD-025 Avaluació de la satisfacció de l’usuari
E3.9    Models d’enquestes de satisfacció. Curs 2015-16 i curs 2017-2018
E3.10  Model enquesta de satisfacció a titulats 
E3.11  Resultats enquestes de satisfacció.Curs 2015-16 i curs 2017-2018
E3.12    Pla de Millora del programa de doctorat 
E 3.13 Informe anàlisis EPD enquestes de satisfacció

Estàndard 4: Adequació del professorat
E4.1   El reglament de l’EPD
E4.2   La Normativa d’Investigador Actiu
E4.3    PR-EPD-013 Orientació a l’estudiant
E4.4    PR-OOU-001 Orientació professional
E4.5     Recursos humans del programa
E4.6      Publicacions del professorat del programa
E4.7      Projectes de recerca competitius vigents 
E4.8     Art. 12.3  de la Normativa de Docència 
E4.9     Pacte de dedicació
E4.10    Informe PDI 19 de la URV en xifres
E4.11   PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació director/a o línia d’investigació
E4.12    Projecte de professionalització de la supervisió doctoral
E4.13    Participació en el programa de formació de supervisors
E4.14    Oferta cursos PROFID
E4.15    Programa de cotutela MEDEC
E 4.16    Professors dirigint tesis

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
E5.1    PR-EPD-018 Gestió dels recursos materials i serveis (URV) 
E5.2    PR-EPD-013 Orientació a l’estudiant
E5.3    PR-OOU-01 Orientació professional
E5.4      Projecte Alumni de Doctorat
E5.5     PR-EPD-003 Seguiment i Millora de les Titulacions.
E5.6      Publicació "ELS DOCTORS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES EN EL MERCAT DEL TREBALL: UNA VISIÓ DE COHORTS" 
E5.7      Publicació "EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA I TREBALL: REFLEXIONS AL VOLTANT DE L'EXPERIÈNCIA DE LA URV”
E5.8     Estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris 
E.5.9   Sessions orientació individual i tallers d'orientació professional
E.5.10   CiTQ-presentació estudiants nou accés

Estàndard 6: Qualitat dels resultats
E6.1     Tesis doctorals defensades en el marc del programa de doctorat 
E6.2      Protocol per formalitzar la col·laboració docent de doctorands de l'ICIQ a la URV
E6.3      Publicacions de les tesis defensades
E6.4     Detall  activitats formatives recollides al SAD
E6.5     PR-EPD-024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral. 
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