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0. PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT 

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD en endavant) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) es va reformular 
per donar resposta a la nova legislació (RD99/2011) el 26 d’abril de 2012  (aprovat per Consell de Govern 
de 7 de març de 2013). Es va propiciar, doncs, un canvi que permet fer un pas endavant en la formació 
doctoral i integrar noves competències a l'Escola de Postgrau i Doctorat (EPD). El juliol de 2013, el Consell 
de Govern de la URV, va aprovar el reglament vigent en l'actualitat. 

El 18 de setembre de 2013 es va constituir el primer Comitè de direcció de l’Escola (CDE en andavant) i al 
juliol de 2013 ja estaven 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’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) de la URV 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. 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'Escola de doctorat 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 
formació transversal com en el de la formació per a la recerca, l'eficiència en la gestió, l’aplicació de 
polítiques d’impuls, foment i difusió de la recerca a la societat i impulsi 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 

El curs 2013-14, la URV va implantar 23 programes de doctorats verificats per ANECA al juliol del 2013. I 
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 2020-21) 
 Ciència cognitiva i llenguatge (interuniversitari) 
 Estudis Humanístics 

CIÈNCIES 
 Ciència i Tecnologia Química 
 Enologia i Biotecnologia 

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

CIÈNCIES DE LA SALUT 
 Biomedicina 
 Nutrició i Metabolisme 
 Infermeria i Salut (interuniversitari) 
 Neurociències (interuniversitari) 
 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 començar a oferir els cursos de formació 
transversal, emmarcats en el Programa de Formació transversals (PFT) de Doctorat de la URV.  

L’oferta actual 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  

 

Taula 1: Evolució nombre d’estudiants, tesis defensades i directors. 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 totals 956 946 919 866 776 689  547 
Directors 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 d’Enologia i Biotecnologia, verificat pel Consejo de Universidades el 23 de juliol 
de 2013, es va implantar el curs 2013-14. 

Aquest programa dona continuïtat al Programa Doctorat en Enologia que es va crear a l’any 2003, d’àmbit 
interuniversitari, i que va obtenir la Menció de Qualitat (2004-2008). Posteriorment, ja com a Programa 
Doctorat en Enologia i Biotecnologia de la URV, va obtenir la Menció de Qualitat (2009-2012) i la Menció 
vers l’excel·lència (2011-2015).  El programa continua mantenint la singularitat de la recerca en Enologia, 
que és un àmbit estratègic de la Universitat Rovira i Virgili. En aquest programa es formen investigadors i 
investigadores en enologia, especialment en la vessant més biotecnològica, proveint al mercat enològic 
de professionals formats per la millora i innovació en el camp de la producció vitivinícola i alimentària. El 
programa presenta un sistema de manteniment de la qualitat a nivell del professorat implicat en la 
direcció de tesis mitjançant l’exigència de tenir un sexenni viu, sempre que sigui possible pel tipus de 
contracte. Així es garanteix que el seu professorat té una important i activa experiència investigadora, 
amb una amplia producció científica, tant a nivell de publicacions com de projectes.  

El programa compta amb una Comissió Acadèmica formada per 7 membres (Evidència P1.1), la  presidenta 
de la Comissió, que és la coordinadora del Programa doctorat i un representant de cada grup de recerca 
involucrat al Programa. La Comissió Acadèmica es reuneix principalment de forma virtual per debatre el 
temes rellevants del programa, així com aprovar totes les gestions a realitzar (Evidència P1.2).  A més, una 
o dos vegades a l’any es reuneix de forma presencial per tal de fer un balanç del curs, debatre les diferents 
problemàtiques i aprovar possibles millores. La Comissió Acadèmica té el suport d’un PAS de la secretària 
del Departament del Coordinador/a que fa les gestions administratives relatives al programa doctorat 
(aprovació de tesis, pròrrogues...).   

Les activitats fonamentals de la comissió són les següents: (a) decisió sobre les admissions d’estudiants 
en el programa; b) avaluació del seguiment anual dels estudiants; c) coordinació de l’assignació de 
directors/es; d) revisió dels continguts de les línies de recerca i coordinació per evitar encavalcaments; e) 
proposta de les millors tesis del programa pels premis extraordinaris anuals de Tesis Doctorals; f) 
aprovació de les tesis doctorals per a la seva defensa; i g) manteniment i actualització dels continguts del 
web del programa. 

La Comissió Acadèmica del programa doctorat funciona de forma eficient, el que ha permès donar suport 
en l’elaboració i defensa de tesis de qualitat. Els doctorands/es valoren de forma molt positiva la 
coordinació del programa, així com, el funcionament de la Comissió Acadèmica, ja que a les enquestes 
realitzades als cursos 2015-16 (Evidència E3.11, resultats de les enquestes del curs 2015-16) i 2017-18 
(Apartat 5.2 i Taula 5.2.1 de l’annex 5, resultats de les enquestes a doctorands del curs 2017-18), l’han 
valorat amb un 8,43 i un 9, respectivament. De la mateixa manera, els directors i directores també valoren 
molt positivament el treball realitzat per la coordinació del programa i la Comissió Acadèmica, assignant 
un 8,5 i un 8,55 en les dues enquestes realitzades (Evidència E3.11 i Apartat 5.3 i Taula 5.3.1 de l’annex 5, 
resultats de les enquestes a directors del curs 2017-18). 

El programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia comptava, el curs 2018-19, amb 23 estudiants de 
doctorat, i actualment al curs 2019-20, en té 25 doctorands/es matriculats, encara que està pendent de 
noves matrícules, ja que en el moment de la redacció d’aquest informe ens trobem en període de 
matriculació, i tenim almenys 2 matrícules més pendents. A nivell de professorat, hi ha 19 professors/es 
donats d’alta dintre del programa doctorat i 10 directors/es col·laboradors, dels quals el 84,21% i el 80%, 
respectivament, estan actualment dirigint alguna tesis al programa (aquest percentatge s’incrementarà 
amb les noves matrícules que tenim pendent d’aquest curs). Fins aquest moment, s’han titulat 11 
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doctores. Els doctorands/es i els directors/es es reparteixen entre les 7 línies d’investigació que presenta 
actualment el programa, en el que participen 5 grups de recerca reconeguts (SGR) per la Generalitat.  

El programa doctorat i l’EPD impulsen la internacionalització i l’excel·lència de les tesis, incentivant les 
mencions internacionals i les tesis en cotutela amb altres universitat. De fet, les 3 tesis defensades durant 
el curs 2018-19 han estat amb menció internacional i la tesi que portem defensada durant el curs 2019-
20, en cotutela amb la Université de Bordeaux.  
 
Com es veurà a l’ autoinforme, els indicadors i evidències que presentarem, el programa està assolint 
excel·lentment els estàndards de qualitat, tant en la seva organització, desenvolupament i resultats, 
destacant, la qualitat del programa formatiu, el nombre i qualitat de les tesis llegides, així com la seva 
internacionalització i el professorat del programa.  

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 (SIGQ en endavant) i la seva aprovació és 
competència de la Comissió Acadèmica del programa doctorat. La redacció inicial a partir d’un model 
d’autoinforme amb comentaris i ajudes (Evidència P2.2) va a càrrec del coordinador o de la coordinadora 
de la titulació, que actua de forma totalment coordinada amb la resta de membres de la Comissió 
Acadèmica, i 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 la coordinadora del programa el model d’autoinforme 
d’acreditació (Evidència P2.2), els indicadors a través de la intranet URV en xifres, les dades addicionals 
necessàries per completar i contextualitzar la informació inclosa en el present informe, la guia 
d’indicadors de la URV en xifres (Evidència P2.3) i la presentació de l’autoinforme per a coordinadors 
(Evidència P2.4).  

Durant el procés d’elaboració s’ha tingut en compte també la memòria de verificació del programa del 
2013 (Evidència P2.5), l’Informe resum de les valoracions del seguiment d’AQU de tots els programes de 
doctorat de l’EPD (Evidència P2.14), l’informe de seguiment del programa de doctorat (ISPD en endavant)  
(Evidència P2.7), la modificació de la memòria de verificació del 2018 (Evidència P2.8), els resultats de les 
enquestes de satisfacció (Evidència E3.11 i Apartats 5.2 i 5.3 de l’Annex 5), així com els indicadors i dades 
addicionals, i les revisions fetes per l’EPD i el GPiQ. 

En el present informe es consideren els sis cursos que hi han hagut, des de l’esmentada verificació del 
programa fins el darrer curs acadèmic complert. És a dir, els cursos, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 
2017-18 i 2018-19. Encara que en algun punt, també es farà referència al curs actual, curs 2019-20, per 
tal de contextualitzar la situació actual, aquestes 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 s’ha anat informant mensualment a tots els coordinadors de les novetats del procés i també 
es va fer una reunió especifica de treball el dia 25 de novembre de 2019 amb els coordinadors implicats 
en les acreditacions del 2020 a la URV. En aquesta reunió es va presentar el model d’autoinforme, les 
directrius per elaborar-lo, les evidències i els annexos que hi formen part, així com el calendari pel seu 
procés d’elaboració. Posteriorment, durant el desembre i gener, es van fer reunions de treball individuals 
entre l’EPD i els coordinadors per treballar més intensament els indicadors i l’autoinforme.  
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L’EPD es va reunir amb el GPiQ el 29 de gener de 2020, on es va revisar i ajustar el calendari d’elaboració 
i aprovació dels autoinformes (Evidència P2.11) i ens van 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’Escola. 

Posteriorment, el 13 de febrer de 2020 es va constituir la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) (Evidència 
P2.12), la composició de la qual està especificada a la Taula 2.1. 

La CAI va revisar els autoinformes d’acreditació i el 27 de febrer de 2020 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  
  Correu electrònic als membres de l’EPD (PDI, PAS, estudiants). 
 Correu electrònic a professionals i empreses col·laboradores. 

 

Taula 2.1. Composició de la Comissió d’Avaluació Interna 

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 Biotecnologia 

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 doctorat i antic doctorand del Programa de doctorat en Ciència i 
Tecnologia Química 

Font: Elaboració pròpia a març de 2020. 

Al període d’exposició es va rebre un correu electrònic amb millores molt encertades d’un director de 
departament (Evidència P2.13), les quals es van incorporar si eren aspectes generals a tots als 
autoinformes, i si eren específics, només als programes implicats.  

Finalment, un cop incorporades totes les recomanacions i revisions, els autoinformes s’aproven per la 
Comissió Acadèmica de cada programa (Evidència P1.2.d) i el 30 de març de 2020 s’aprova pel CDE de 
l’EPD (Evidència P1.3.d) 

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 que va tenir per totes les administracions, 
entitats i agències sobre tot en l’aturada dels terminis i la manera de treballar. Així que consultant amb 
AQU la possibilitat d’ajornar les acreditacions de la URV previstes pel juny de 2020, el 24 de març AQU va 
confirmar l’ajornament de les visites externes per les acreditacions, per aquest motiu l’EPD junt 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 
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autoinformes, que preveia un nou període de revisió i exposició publica dels autoinformes, 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. 

Per a garantir el correcte desenvolupament del procés d’acreditació, l’EPD planifica conjuntament amb 
AQU Catalunya i el programa doctorat, la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE), i coordina el 
lliurament de tota la documentació necessària, bàsicament aquest autoinforme i les evidències detallades 
a la guia per a l’acreditació dels programes de doctorat. Les evidències són aportades a través d’un espai 
a Moodle específic de cada programa doctorat. En el cas del Programa Doctorat Enologia i Biotecnologia, 
les evidències es poden consultar al següent enllaç: 
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79147 

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’apartat 5 es presenta 
l’annex on 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 MECES.  El  programa compta 
amb una verificació positiva i un informe d’avaluació de la sol·licitud de verificació del títol oficial positiva 
en tots els aspectes, amb la finalitat de mantenir actualitzat el programa, es va lliurar a AQU una 
modificació de la titulació (Evidència P2.8). 

 

Data de Verificació: 23/07/2013   Curs d'implantació del doctorat: 2013-2014 
Data sol·licitud modificació: 25/03/2019 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.  

Arrel d’aquests procediments i després de fer una revisió del programa durant la realització de  l’ISPD 
(Evidència P2.7), on es van detectar els punts forts i febles del programa, es van proposar accions de 
millora per garantir la qualitat del programa avaluat, així com els mecanismes d’implementació.  

Fruit d’aquestes accions, vam lliurar a AQU Catalunya, el 25 de març de 2019, les  modificacions respecte 
a la memòria de doctorat verificada, aprovades totes elles per la Comissió Acadèmica del programa de 
doctorat (Evidència P1.2.c) i pel Comitè de Direcció de l’EPD (Evidència P1.3.c), per tal d’ajustar millor els 
requisits i el funcionament del programa de doctorat a la realitat actual. Aquestes modificacions van 
consistir en l’actualització dels professors/es i directors/es que formen part de les línies d’investigació, 
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així com la revisió i actualització de les activitats formatives. A l’Evidencia P2.8 consta la memòria de 
verificació modificada i la taula resum que es van lliurar a través de la SEDE per a la seva avaluació.  

La proposta de modificació del programa va ser avaluada favorablement per AQU Catalunya, el 3 de juliol 
de 2019 (Evidència P2.9). A la taula 3.1.1 s’indiquen breument les modificacions realitzades a la titulació 
a) amb aprovació FAVORABLE, com a resum de la modificació que es va lliurar a AQU i que es detalla a 
l’Evidència P2.8 i b) que es sotmeten a avaluació en aquest procés d’acreditació i que no impliquen una 
modificació substancial. 

 

Taula 3.1.1  Modificacions realitzades a la titulació a) amb aprovació FAVORABLE d’AQU i b) que es 
sotmeten a avaluació en aquest procés d’acreditació 

CA: Comissió Acadèmica; CDE: Comitè de Direcció de la EPD 

Respecte a les modificacions aprovades per AQU Catalunya a juliol de 2019, l’únic a remarcar és que 
posteriorment s’han donat d’alta diversos directors/es col·laboradors/es per necessitats d’algunes de les 
tesis inscrites al programa (Evidència P2.13) 

 

Descripció 
modificació 

Justificació Origen de 
la proposta 

Curs 
implantació 

Aprovació 
per CDE 

Aprovació per 
AQU 

Modificació de les 
hores de dedicació 
dels alumnes a les 
activitats formatives, 
així com la inclusió 
d’una nova activitat 
formativa optativa 
“09: Curs avançat en 
Tecnologia Enològica”  

Amb la durada actual de les tesis (3 
anys), es considera que la consecució i 
aprofitament d’aquestes activitats 
formatives obligatòries és inabastable 
pels doctorands. Per aquest motiu, la 
comissió acadèmica del programa va 
acordar la reducció de la càrrega en 
hores de les activitats formatives 
obligatòries planificades a la memòria 
de verificació, establint que el número 
d’hores de les activitats obligatòries 
específiques del programa es 
considerin com a orientatives, encara 
que si s’han establerts uns mínims en 
cada cas 

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

a) Informe 
favorable  
(Evidència P2.9) 

Re-definició de les 
línies de recerca  

S’ha eliminat alguna línia, alguna ha 
canviat de nom i alguna s’ha creat de 
nou per tal d’ajustar-se millor a la 
investigació que es realitza 

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

a) Informe 
favorable   
(Evidència P2.9) 

Alta directors/es de 
tesi 

Degut a la incorporació de nou 
professorat  

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

a) Informe 
favorable    
(Evidència P2.9) 
 

Alta directors/es de 
tesi 

Incorporació de 6 nous directors de 
tesi col·laboradors (Evidència P2.13)  

Seguiment 2019-20 Aprovada per 
CA i CDE 

b)  Modificació 
no substancial. 
No informada. 
Per avaluació en 
aquest procés 
d’acreditació 

Baixa director/es de 
tesi  

Bàsicament degut a jubilacions Seguiment 2018-19 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3.c) 

a) Informe 
favorable    
(Evidència P2.9) 
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 1.1. Mecanismes per garantir el perfil d’ingrés de doctorands/es 

L’oferta de places del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia ha estat de 10 places de nou ingrés 
des del curs de la seva implantació, el 2013-14, fins l’últim curs tancat, curs 2018-19. L’evolució de la 
demanda del doctorat, d’acord amb les sol·licituds de preinscripció rebudes automàticament a través de 
l’aplicació web, es mostra a la taula 3.1.2. Hi ha hagut una preinscripció constant durant els cursos entre 
9 i 13 candidats, i la seva admissió ha variat del 31 fins al 89%, depenent del curs. Les dades mostren que 
les preinscripcions al programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia són estables al llarg dels sis anys, 
encara que l’admissió ha estat més baixa alguns anys. Aquesta baixa admissió d’alguns anys es deu 
bàsicament a dues raons: (i) la formació dels alumnes preinscrits no s’ajusta als requeriments del 
programa o (ii) els alumnes preinscrits no han aportat tota la documentació requerida per l’admissió, i per 
tant, han estat exclosos tècnicament. En la majoria dels casos, les preinscripcions que no són admeses al 
programa acostumen a ser d’estudiants que es preinscriuen al programa sense informar-se prèviament 
amb la coordinadora dels requisits per l’admissió. Finalment, dels doctorands admesos, tots ells s’acaben 
matriculat, excepte el cursos 2013-14, 2014-15 i 2017-18 on consta un admès no matriculat. Així, com es 
mostra a la taula 3.1.2, el nombre de matriculats de nou ingrés, tot i no ser constants, arriba fins els 8 
estudiants. De fet, un nombre de 7-8 alumnes és força adequat pel professorat i línies de recerca 
disponibles al programa, encara que mantenim les 10 places d’entrada al programa, per si de cas, algun 
any tenim una major demanda d’estudiants amb el perfil adequat.  

A més, apart de la captació pròpia per part del Programa Doctorat, que es fa principalment a través del 
màster en Begudes Fermentades, així com a través de xarxes nacionals i internacionals a les que pertanyen 
els directors de tesi del programa (Gienol, Oenoviti internacional, Vitaglobal, RISE wWISE...), l’EPD ha 
definit 2 noves propostes de millora en termes de captació, la primera, 2019-20 PM-EPD-1.1-01, millorar 
les accions de captació per augmentar el nombre de preinscripcions, i la segona, 2019-20 PM-EPD-1.1-02, 
visibilitzar i fer difusió dels objectius de desenvolupament sostenible. 
 
Taula 3.1.2. Preinscripcions, admesos i matricula de nou accés 

Procés 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
Preinscripcions 11 10 9 13 11 10 

Admesos 7 4 8 4 9 7 

No matriculats 1 1 0 0 1 0 

% No matriculats 14,29% 25,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 

Matriculats de nou 
accés 

6 3 8 4 8 7 

% Matriculats 
 

85,71% 75,00% 100,00% 100,00% 88,89% 100,00% 

Font: URV en xifres. Dades a gener de 2020. 

En les Taula 1.1 i 1.2 de l’annex 1, es mostra el detall de les dades de preinscripció i matrícula per sexe 
dels candidats. Aquestes dades mostren que els doctorands del programa han estat majoritàriament 
dones, encara que si ens fixem en la actualitat, al curs 2018-19, dels 7 doctorands/es de nou ingrés, 4 són 
homes i 3 són dones, i del total de matriculats al programa aquest curs, dels 23 doctorands, tenim una 
distribució per gènere homogènia, amb 12 dones i 11 homes, per tant, sembla que actualment ens trobem 
en un relació d’equitat entre gèneres (Taula 1.6 de l’annex 1). De forma general, podem dir que els 
doctorands/es del nostre programa es matriculen a temps complert, i només tenim 1 alumne el curs 2018-
19 i 1 alumne el curs 2019-20 a temps parcial (Taula 1.6 de l’annex 1). Això es deu a què al nostre 
programa, la majoria són estudiants que es dediquen únicament a la realització de la seva tesi doctoral i 
disposen d’alguna beca o ajuda per realitzar-la.  
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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). A més, la 
Comissió Acadèmica del programa aplica els següents criteris (disponibles a la web del programa de 
doctorat; http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7707/acces-i-admissio/) a l’hora de 
valorar l’admissió d’un nou candidat/a, que garanteix que el perfil dels nous doctorands i doctorandes 
s’ajusten als requeriments del programa: 

 Tenir un currículum acadèmic en les àrees científica-tècniques (biotecnologia, enologia, 
ciència i tecnologia dels aliments, bioquímica, biologia, química, farmàcia, medicina, ...) tant 
de grau com de postgrau. 

 Per accedir al programa es recomana haver cursat el màster en Enologia o el màster en 
Begudes Fermentades de la URV. Els estudiants procedents d'altres màsters seran avaluats 
individualment per la Comissió Acadèmica del Programa Doctorat. 

 Disposar, opcionalment, de la carta de suport d’algun professor del programa en la línia de 
recerca escollida com a director de la tesi doctoral. 

 Tenir comprensió lectora en anglès i espanyol. 

 Tenir experiència prèvia de treball al laboratori. 

Aquests criteris acaben de configurar el perfil de doctorands/es del programa. 
  

Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments extrets dels informes de valoració del 
seguiment d’alguns programes de la URV (Evidència P2.14) per part d’AQU Catalunya, s’ha adaptat el 
procés PR-EPD-014 Preinscripció, accés i admissió dels estudiants en programes de doctorat (Evidència 
E1.1), i s’ha posat a disposició dels candidats/es un model de carta de suport a la web de l’EPD, en l’apartat 
sobre accés i admissió. Aquesta carta de suport l’ha d’omplir i signar algun professor o professora del 
programa per a que els candidats/es la presentin juntament amb la resta de requeriments del programa, 
i així facilitar l’assignació de director/a de tesi i línia de recerca i assegurar la màxima afinitat entre les 
aspiracions dels doctorands i el potencial investigador del professorat del programa. 

A més la Comissió Acadèmica disposa del procés PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació de 
director/a o línia d’investigació (Evidència E1.5), per, si s’escau, incorporar nous directors/es de tesis o 
línies d’investigació al programa que encaixin amb el perfil del doctorand i amb les característiques del 
programa. 

En termes de procedència (Taules 1.3 i 1.7 de l’annex 1), dels 6 candidats que es van matricular el curs 
2013-14, cap d’ells era estranger. El curs 2014-15, es van matricular 3 alumnes de nou ingrés i un d’ells 
(33%) era estranger, procedent de la Université de Bordeaux (França). El curs 2015-16, es van matricular 
8 alumnes de nou ingrés i d’aquests, un 25% eren estrangers procedents de la Universidad de la República 
de Uruguay i Escuela Nacional Superior Agronómica de Alger. El curs 2016-17, es van matricular 4 alumnes, 
cap d’ells era estranger. El curs 2017-18, dels 8 alumnes matriculats de nou ingrés un 37.5% eren 
estrangers,  procedents de la Université de Bordeaux (França), de la DTU (Dinamarca) i de la Northwest 
A&F University (Xina). Finalment, el curs 2018-19, dels 7 alumnes matriculats, un 28.6% eren estrangers, 
procedents de Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Mèxic) i 
de la Universitat Newton Paiva (Brasil). Per tant, el percentatge total d’alumnes estrangers matriculats al 
programa al llarg dels sis cursos d’avaluació ha augmentat des del curs 2013-14  0%, 11,1%, 14.3%, 11.1%, 
21,1% fins a situar-se en un 26,1% el curs 2018-19 (Figura 3.1.1 i Taula 1.6 de l’annex 1). Aquesta dada 
indica que el percentatge d’internacionalització del programa ha anat augmentant progressivament al 
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llarg dels anys, fins a arribar a la dada actual, on més d’un quart dels estudiants matriculats al programa 
doctorat són estrangers. 

 

 
 
Figura 3.1.1. Procedència del total de doctorand/es de cada curs al llarg del període d’avaluació 
Data: URV en xifres i Coordinació del Programa doctorat. Març 2020. 

 

Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments dels informes de valoració del seguiment dels 
programes de la URV avaluats per AQU (Evidència P2.14), el 2016, l’EPD va dissenyar un programa d’ajusts 
a la matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela, que es va implantar el curs 2017-18. 
De fet al nostre programa doctorat, hem tingut 3 alumnes matriculades en cotutela, dos amb la Université 
de Bordeaux i una amb la Universidad de la República de Uruguay. A més, el programa participa en 
diferents programes per la seva internacionalització, com el programa Oenodoc Joint Doctorate Program, 
dintre de la network Oenovitis, que funciona mitjançant acords bilaterals entre universitats per tal de 
realitzar tesis en cotutela. Per tant, es tracta d’un programa que aposta per les cotuteles i la 
internacionalització de les seves tesis. 
Per tant, encara que el programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia es nodreix principalment 
d’estudiants nacionals (veure Figura 3.1.1 i Taules 1.3 i 1.7 de l’annex 1), les col·laboracions existents entre 
grups de recerca del programa i grups de recerca en enologia de Sud-Amèrica (principalment en Xile i 
Uruguai), així com la col·laboració amb la Université de Bordeaux (amb la que durant alguns anys hem 
tingut un doble títol de màster), han donat com a resultat diversos convenis de cotutela, com hem 
comentat anteriorment. De fet, històricament, el nostre programa sempre ha presentat un nombre 
important d’estudiants estrangers, principalment sud-americans, i sembla que el nou programa continua 
amb una tendència semblant, sobretot els darrers anys. 

Els estudiants de nou accés al nostre programa són alumnes amb perfil científic principalment dels camps 
de la Biotecnologia, Química i Biologia, i procedeixen del següents màsters (Figura 3.1.2 i Taula 1.4 de 
l’annex 1): el curs 2013-14, un 83,3% havien realitzat un màster a la URV (dels quals, el 80% provenien del 
màster en enologia), i un 16,7%, un màster en una universitat espanyola; el curs 2014-15, un 33,3 % 
procedien de màsters de la URV, un 33,3 % de màster d’universitats espanyoles i un 33,3% d’universitats 
estrangeres; el curs 2015-16, un 87,5% havien fet un màster a la URV (i concretament el 100% van accedir 
al programa mitjançant el màster en Enologia o el màster en Begudes Fermentades, que és la via natural 
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al programa) i un 12,5% procedien de màsters d’universitats espanyoles; el curs 2016-17, tots els alumnes 
procedien del màster en Begudes Fermentades; el curs 2017-18, el 37,5% procedien del màster en 
Begudes Fermentades, el 25% de màsters d’universitats catalanes i l’altre 37,5% d’universitats 
estrangeres, mentre que al curs 2018-19, un 57,1% havien cursat el màster en Begudes Fermentades o 
màster en Enologia, un 14,3% provenien d’altres universitats catalanes via MECES3, un 14.3% de màsters 
d’universitats espanyoles i un 14,3% d’universitats estrangeres. Com s’observa a les dades (veure Figura 
3.1.2 i Taula 1.4 de l’annex 1), la principal font de doctorands/es del programa són els màster de la URV i 
més concretament, el màster en Begudes Fermentades (abans Màster en Enologia), on s’imparteix una 
especialitat d’investigació en enologia. Aquesta és la via més directa per l’entrada dels estudiants al nostre 
programa ja que proporciona una formació idònia per la seva posterior formació predoctoral, i a més, 
permet als alumnes entrar en contacte amb el professorat del programa doctorat mitjançant la realització 
del seu treball de final de màster. Tot i això, els dos últims cursos hem tingut un augment d’alumnes 
procedents d’altres universitats. A més, durant aquest període d’avaluació, hem tingut 3 doctorandes que 
són assimilades, és a dir, que ja estaven fent la tesi al programa doctorat Enologia i Biotecnologia, però 
sota una regulació anterior. 

 

Figura 3.1.2. Procedència, a nivell d’estudis, del doctorands/es de nou ingrés al llarg del període 
d’avaluació. 
Màster BF: Màster Begudes Fermentades 
Data: URV en xifres i Coordinació del Programa doctorat. Març 2020. 
 

Per tant, com la majoria dels alumnes arriben al nostre programa per la via del màster que oferta la 
Facultat d’Enologia, on ja treballen els diferents àmbits de la investigació en enologia i altres begudes 
fermentades, tenen la formació necessària per a poder realitzar el seu doctorat dintre del nostre 
programa. Pels alumnes que provenen d’altres màsters, la Comissió Acadèmica del programa estudia el 
seu perfil de manera individualitzada, tenint en compte que la seva formació (grau i màster) sigui científica 
i que aquesta sigui adient per fer la tesi doctoral dins de l’àmbit escollit. Per aquest motiu, i donat que la 
seva formació ja acostuma a ser l’adequada per la realització de la tesi, cap dels alumnes matriculats ha 
necessitat matricular complements de formació. De totes maneres, el programa oferta activitats 
formatives optatives, que són més específiques, per aquells alumnes que necessitin una formació més 
especialitzada en algun camp d’investigació més concret (com la biologia molecular o l’anàlisi sensorial). 
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Així doncs, considerem que el perfil dels doctorands/es admesos és coherent amb les característiques del 
programa i les línies d’investigació. 

Respecte al finançament de què disposen els doctorands i les doctorandes del programa per realitzar la 
tesi, si parlem de beques d’organismes oficials, les ajudes han estat majoritàriament beques del tipus 
Martí i Franquès (finançament propi URV, i també hem tingut un becari del programa Martí Franquès 
MSCA-COFUND), i beques FI de la Generalitat de Catalunya. També hem tingut una beca FPI del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, una beca FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (encara que 
inicialment la doctoranda tenia una beca FI de la Generalitat), una beca de la Fundació Carolina i una beca 
del Comité Oleícola Internacional. Això representa que del total d’estudiants matriculats de nou accés al 
curs 2013-14, un 66,67% disposaven d’una beca, al 2014-15 es va mantenir el mateix percentatge 
(66,67%), mentre que al curs 2015-16, aquest percentatge disminueix fins al 37,5% (això es deu a que 
aquest any hi van haver alguns estudiants que eren assimilats de RD anteriors i que ja no disposaven de 
beca, encara que havien gaudit de beca al programa anterior), al curs 2016-17, el percentatge puja fins al 
75%, i torna a baixar els cursos posteriors, un 50% al 2017-18 i un 42.86% al curs 2018-19 (Veure Figura 
3.1.3 i Taula 1.5 de l’annex 1).  

De totes maneres, al nostre programa, la majoria dels alumnes que no tenen beca tenen algun tipus d’ajut 
per tal de realitzar la tesi, principalment a través de projectes amb empreses o acords de cotutela, encara 
que aquests tipus de contractes no acostumen a incloure la matrícula del programa. A més, el programa 
doctorat Enologia i Biotecnologia participa de forma activa en el programa “Futurs Investigadors” de la 
URV, on els estudiants que obtenen aquest ajut tenen pagada la matrícula de doctorat durant tres cursos. 
Per tant, si considerem els alumnes que disposen d’algun tipus de ajut per fer la tesi, en el cas dels 
estudiants de nou accés (Figura 3.1.3), aquest percentatge puja al 83,3% al curs 2013-14, 100% al 2014-
2015, 62,5% al 2015-2016, 100% al 2016-17, 87,5% al 2017-18 i 85,7% al 2018-19 mentre que si 
considerem tots els alumnes matriculats cada any, els percentatges són 83,3% al curs 2013-14, 88,9% al 
2014-2015 i 78,6% al 2015-2016, 66,7% al 2016-17, 78,9% al 2017-18 i 82,6% al 2018-19 (veure Taula 1.5 
de l’annex 1). 

 
 

Figura 3.1.3. Distribució de les beques i ajudes de què han disposat el doctorands de nou ingrés al nostre 
programa al llarg del període d’avaluació 
Data: URV en xifres i Coordinació del Programa doctorat. Març 2020. 
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Aquestes dades evidencien que, en general, els nostres doctorands/es acostumen a tenir algun ajut per 
fer la tesi. No obstant, alguns cursos, hem observat una reducció d’aquesta dada degut bàsicament a dos 
perfils bastant diferents de doctorands/es. Per un costat, els estudiants assimilats de programes doctorats 
anteriors, els quals havent gaudit d’una beca en el programa anterior, ja no disposaven d’ella al 
matricular-se al programa actual. I per altra banda, doctorands/es que treballen en centres de recerca o 
empreses i que decideixen fer la tesis i que per la seva situació contractual tampoc gaudeixen de beca. 
Finalment, també s’observa una reducció en el percentatge d’estudiants becats a partir del 4rt any de 
programa, això es degut a què la majoria de beques tenen una duració de 3 anys i la majora de les tesis al 
nostre programa necessiten d’un any addicional per acabar (tal com permet el RD amb la sol·licitud de 
prorrogues o baixes temporals), i per tant, els doctorands/es ja no disposen de beca durant aquest 4rt 
any, encara que en alguns grups de recerca es dóna una ajuda per la finalització de la tesi, una vegada 
acabada la beca. 
A més, en resposta a les recomanacions i suggeriments dels informes de valoració del seguiment d’alguns 
del programes doctorat de la URV avaluats per AQU (Evidència P2.14), la Universitat ha incrementat el 
nombre de beques predoctorals. Tot i que la URV ja disposava des del 2012 d’un programa de finançament 
per la contractació d’investigadors predoctorals en formació “Martí i Franques” (Evidència E1.13), amb 25 
places cada curs,  els cursos 2017-2018 i 2018-19, amb el programa COFUND (Evidència E1.14), es van 
ofertar 50 places més. Aquest darrer curs 2019-2020 s’ha fet un gran esforç per continuar amb aquesta 
línia, obrint una nova convocatòria del programa amb una oferta de 75 places, que es sumen a les 25 ja 
existents, estant previst l’oferta de 50 places més pel curs 2020-21. En aquest sentit, l’EPD defineix al seu 
pla de millora, la proposta 2019-20 PM-EPD-1.1-03, per augmentar el nombre de beques pròpies de la 
universitat. 

També fruit d’una profunda revisió del programa, es va fer una actualització de les línies de recerca i dels 
directors/es de tesi per evitar tenir línies de recerca inactives 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). 

Finalment, analitzant la distribució dels doctorands/es del programa segons la línia de recerca dintre dels 
grups de recerca veiem que (veure Taula 1.8 de l’annex 1): 

 El grup de recerca Biotecnologia Enològica presenta dues línies de recerca. Així, aquest grup de 
recerca té 9 tesis actives a l’actual programa, 6 dins la línia de Llevats i Fermentació alcohòlica i 
3 a la línia de Bacteris làctics i Fermentació malolàctica. A més, s’han defensat 6 tesis durant el 
període d’avaluació (5 en la línia de Llevats i Fermentació alcohòlica i 1 en la línia de Bacteris 
làctics i Fermentació malolàctica), una d’elles en cotutela amb la Universidad de la República de 
Uruguay. 

 El grup de recerca de Tecnologia Enològica té 6 tesis actives a la línia de recerca que porta el 
mateix nom. A més, s’han defensat 3 tesis, una d’elles en cotutela amb la Université de Bordeaux. 

 El grup i-Sens té 5 tesis actives a la línia de recerca Anàlisi, sensometria i control de qualitat dels 
aliments. 

 El grup de Biotecnologia Microbiana dels Aliments té 3 tesis actives a la línia de recerca del mateix 
nom, i s’han defensat 2 tesis en el període d’avaluació. 

 El grup d’investigació en Tecnologia d’aliments té 1 tesi activa a la línia d’investigació amb el 
mateix nom. 

 El grup de recerca Unitat de Micologia i Microbiologia ambiental ha tingut durant dos cursos una 
tesi activa (2013-14 i 2014-15), però es tracta d’una estudiant que ha abandonat la seva tesi 
doctoral per motius personals. 
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Per tant, tots el grups de recerca involucrats al programa han tingut tesis actives al nou programa, i la 
distribució, en general, és bastant conseqüent, ja que el grups de recerca (línies d’investigació) que tenen 
més directors/es associats són aquells que tenen un major nombre de direccions de tesi. A l’informe de 
seguiment del 2015-16 (Evidència P2.7), plantejàvem com a millora (2015-16 M1) potenciar l’admissió 
d’estudiants amb perfils adequats per incorporar-se a les línies de recerca que estaven en aquell moment 
sense cap doctorand/a actiu, com era el cas de la Unitat de Micologia i Microbiologia ambiental i la de 
Tecnologia d’Aliments. Des de l’informe de seguiment, s’ha aconseguit que l’única línia (Tecnologia 
d’Aliments) que no tenia cap doctorand, tingui actualment un doctorand. A més, la línia de recerca de 
Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental, amb l’activació de les noves beques Martí i Franquès que 
hem comentat anteriorment, acaba d’incorporar una doctoranda en aquest segon període de matrícula 
del curs 2019-2020. En general, totes les línies de recerca han augmentat el nombre de doctorands, per 
tant, sembla que les actuacions realitzades han estat positives i han aconseguit els seus fruits. De totes 
maneres, hem de continuar treballant en la mateixa línia per tal d’incrementar encara més el nombre de 
doctorands/es en algunes línies de recerca i per això, mantindrem aquest punt al nostre pla de millora 
(2019-20 PM-PD 1.1). 

En conclusió, d’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el perfil dels 
doctorands i doctorandes admesos és molt adient amb les característiques del programa i les línies 
d’investigació i que la major part dels doctorands disposen d’un finançament molt adequat per realitzar 
la seva tesi, per tant, el programa de doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard de que el programa 
disposa de mecanismes adients per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands/es és molt adequat i 
que el nombre és molt 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 document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD) i el 
pla d’investigació (PlaInv) (Evidència E1.7) elaborat cada curs acadèmic pel doctorand o doctoranda i 
supervisat pels seus directors/es de tesi. 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 les activitats realitzades durant cada curs 
acadèmic (activitats formatives, publicacions, estades de mobilitat, etc) i redacten el seu Pla 
d’investigació, on han de descriure els objectius de la seva tesi doctoral, així com la metodologia que 
empraran i els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-los.  

Respecte a les activitats formatives, els doctorands han de cursar obligatòriament les que consten a la 
memòria de verificació i a més a més, poden cursar qualsevol de les que s’oferten a través del pla de 
formació transversal pel doctorands (Evidència E1.12). Les activitats fetes les han de registrar al SAD i és 
el director de tesi i/o el tutor acadèmic, a través del SAD, els que supervisen que siguin adequades al perfil 
del doctorand. 
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En tot moment, els directors/es de tesi 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, cada curs acadèmic, els informes de seguiment i 
avaluació (Evidència E1.8) sobre el grau d’aprofitament i assoliment dels resultats d’aprenentatge, i en 
cas que sigui necessari, promoure que el doctorand faci la formació que li falta. 

Al final de cada curs acadèmic, la Comissió Acadèmica, en base als informes dels directors/es i tutors/es 
disponibles a l’eina del SAD (Evidència E1.8), avalua el DAD i PlaInv de cada doctorand o doctoranda.  

Aquest mecanisme de seguiment i avaluació emprat des de la implantació dels programes doctorat del 
RD 99/2011 ha suposat una eina altament adequada per al seguiment dels doctorands i doctorandes, 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. 

Al programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia, durant l’últim curs (2018-19), s’han avaluat un total de 
23 doctorands/es (11 homes i 12 dones), dels quals 22 (10 homes i 12 dones) van ser avaluats 
positivament en 1ª convocatòria i 1 en 2ª convocatòria (veure l’evolució de les avaluacions a la Taula 1.9 
de l’annex 1). De fet, durant aquest període d’avaluació, tenint en compte el sis cursos avaluats, podem 
dir que pràcticament tots els nostres doctorands/es han estat avaluats positivament en primera 
convocatòria, i només hem tingut  tres casos al llarg d’aquest període d’avaluació (1 al curs 2018-19 i 2 al 
curs 2015-16), on els doctorands/es han obtingut l’avaluació positiva en segona convocatòria. En el cas 
de l’avaluació del curs 2015-16, els doctorands/es no van ser avaluats amb No Apte en 1a convocatòria 
sinó que van ser avaluats amb No Presentat, degut a que no havien omplert l’aplicatiu en el termini 
corresponent durant aquesta 1a convocatòria. I en el cas de l’alumne del curs 2018-19, l’avaluació de No 
Apte en primera convocatòria es va deure a què no havia omplert correctament l’aplicatiu, li mancava 
informació de les activitats realitzades durant el curs, cosa que va ser esmenat durant la segona 
convocatòria. Aquests casos demostren que el sistema funciona, i que totes les figures implicades 
(estudiants, directors i Comissió acadèmica del programa) al procés de supervisió i avaluació dels 
estudiants de doctorat han complert amb el seu rol, i s’han establert els mecanismes per portar-lo a terme 
amb un resultat satisfactori. De totes maneres, per tal d’afavorir un millor i més fàcil control per part dels 
directors/es de què els doctorands estan complint amb les activitats formatives obligatòries del programa, 
s’ha incorporat un punt al pla de millora (2019-20 PM-PD 6.2), per tal d’elaborar una rúbrica per fer 
aquesta avaluació, amb uns criteris ben definits, que es farà arribar a tots els directors/es del programa.  

A les enquestes de satisfacció de doctorands/es i de directors/es de tesis realitzades bianualment els 
cursos 2015-16 i 2017-18 (Evidència E3.9) es va consultar tant a doctorands/es com a directors/es 
respecte el seguiment i atenció que fan els directors, sobre l’avaluació i el seguiment a través del SAD i 
sobre l’eina emprada i dels resultats se’n deriva que el grau de satisfacció dels doctorands és, en general, 
força elevat (veure Evidència E3.11 i Apartats 5.2 i 5.3, així com les Taules 5.2.1 i 5.3.1, de l’annex 5). Els 
doctorands/es van valorar amb un 8.86 (enquesta 2015-16) i 8,5 (enquesta 2017-18), el seguiment i 
l’atenció per part dels directors de tesi. Respecte al SAD i l’eina emprada, els doctorands/es també es 
troben bastant satisfets, amb una mitja de 7 i 7,5 (en les enquestes 2015-16 i 2017-18, respectivament). 
En canvi, la visió respecte a aquest seguiment i avaluació mitjançant el SAD, ha anat millorant en el cas 
dels directors de tesi, ja que a la enquesta del 2015-2016, la valoració per part dels directors estava al 
voltant de 5, mentre que en l’enquesta del 2017-18, amb una millora substancial de l’aplicatiu associat, 
aquesta valoració ha pujat fins al 7,5. Per tant, sembla que tots els implicats en l’avaluació es mostren 
moderadament satisfets amb el sistema emprat per la URV per fer aquest tipus de seguiment i avaluació. 
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En aquestes mateixes enquestes (Evidència E3.9), també es va consultar sobre les activitats formatives 
específiques del programa i les activitats formatives més generals i transversals ofertades per l’EPD, la 
valoració obtinguda per part dels doctorands/es ha estat de 6,85 al curs 2015-16 i de 7,5 per les activitats 
específiques del programa i 7,19 per les activitats transversals al curs 2017-18 (veure Evidència E3.11 i 
Apartat 5.2 i Taula 5.2.1 de l’annex 5), per tant, també s’ha observat una millor percepció de les activitats 
formatives en la segona enquesta realitzada. A més, els doctorands/es del programa doctorat Enologia i 
Biotecnologia van manifestar la voluntat de que s’ofertessin més cursos en anglès i més varietat de cursos 
de formació transversal.  
L’EPD ja va identificar al seu pla de millora 2015-16, l’acció PM-07. Tenir una programa de formació en 
competències transversals dels doctorands per implantar el curs 2021/22, gràcies als resultats de les 
enquestes. Així que 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 URV, i es van millorar i adaptar a les necessitats que manifestaven els 
doctorands a través de les enquestes (Evidència E3.11) i/o a través de la comunicació amb els 
coordinadors. Aquest Pla de Formació Transversal, 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 
Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció Marie Skłodowska-Curie núm. 713679). 

A més, l’EPD, analitzant les enquestes de satisfacció de tots els programes de doctorat (Evidència E3.13), 
va detectar que la demanda de cursos virtuals i en anglès era generalitzada a tots els programes, i per 
tant, al pla de millora ha incorporat la proposta, 2019-20 PM-EPD-1.2-01, per revisar l’oferta actual de 
cursos transversals i adaptar-los a les necessitats dels doctorands, així com treballar en el projecte de 
formació transversal semi-virtual de la Xarxa Vives. 

Quant a la formació especifica del programa doctorat, tal i com ja es va comentar a l’informe de seguiment 
2015-16 (Evidència P2.7), una de les millores a incorporar al programa (2015-16 M2), era revisar el volum 
de càrrega que suposava pels doctorands la realització de les activitats formatives específiques 
obligatòries del programa, per tal d’equilibrar la realització d’aquestes activitats amb el correcte 
desenvolupament de la tesi. Per aquest motiu, després d’una revisió exhaustiva de les activitats 
formatives ofertades, es va decidir reduir el nombre d’hores de les diferents activitats, deixant el nombre 
d’hores de cada activitat de forma orientativa, encara que sí marcant un mínim obligatori, a més, de 
proposar una nova activitat formativa optativa. Aquestes modificacions van ser aprovades per AQU 
Catalunya el 3 de juliol de 2019 (Evidència P2.9). Per tant, aquestes modificacions juntament amb 
l’ampliació de l’oferta d’activitats formatives transversals pot ser la causa de la millora en la valoració de 
les activitats formatives per part dels doctorands/es.  

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa disposa de mecanismes 
molt adequats i molt accessibles 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    
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Pel que fa a la Qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), de forma resumida i per concloure la 
valoració considerem que un dels punts forts del programa és l’adequació dels perfils dels estudiants de 
nou accés. El programa doctorat Enologia i Biotecnologia és un programa amb una temàtica específica, 
molt enfocada a les necessitats del sector enològic i d’altres productes fermentats, per tant, amb unes 
necessitats de formació bastant específiques, per això, el fet que molts dels doctorands/es provinguin del 
màster en Begudes Fermentades (anteriorment Màster en Enologia), potencia la idoneïtat de la seva 
formació per a la realització de la tesi doctoral. No obstant, aquesta especificitat també comporta alguns 
handicaps: el nombre d’alumnes que el programa pot acceptar cada any és limitat, en part degut a que 
els grups de recerca implicats són de mida relativament petita, i per tant, el nombre d’alumnes que poden 
tutoritzar no és massa alt i per altra part, a que la disponibilitat d’ajuts o contractes de doctorat és baixa, 
el que limita la captació d’alumnes, ja que no és habitual que un alumne faci una tesi doctoral en el nostre 
àmbit sense cap finançament. Tot i això, el fet de tenir un nombre baix d’alumnes ens permet, en canvi, 
fer un millor seguiment dels doctorands/es, més àgil i proper, i mantenir una molt bona qualitat al 
programa doctorat. A més, l’Escola de Postgrau i Doctorat amb l’objectiu de millorar el finançament i la 
captació de doctorands proposa les següents millores 2019-20 PM-EPD-1.1-01, 2019-20 PM-EPD-1.1-02, 
2019-20 PM-1.1-03.  
La distribució dels alumnes entre les línies de recerca és en general adequada, encara que hi ha alguna 
línia de recerca que encara s’hauria de potenciar més. De fet, a l’informe de seguiment del curs 2015-16, 
van ficar com a millora, potenciar un parell de línies de recerca que no tenien cap doctorand en aquell 
moment i actualment les dues tenen un doctorand/a. Tot i això, cal continuar treballant en aquesta línia 
per tal d’incrementar el nombre de doctorands/es en algunes línies de recerca i per això, hem mantingut 
aquest punt al nostre pla de millora (2019-20 PM-PD 1.1). Un altre punt fort del programa és l’estabilitat 
del programa a nivell de professorat, ja que la major part són professors permanents de la Facultat 
d’Enologia i pertanyen a grups de recerca reconeguts i de referència de les seves àrees d’estudi, el que 
assegura una qualitat al llarg del temps i és una garantia per a la formació del futurs doctors. 

Respecte a les activitats de formació, durant aquest període i gràcies a la revisió feta durant el seguiment 
del programa doctorat, s’ha reduït la dedicació dels doctorands/es per assolir les activitats formatives, ja 
que la planificació inicial era massa exigent. Aquesta reestructuració de les activitats formatives ha estat 
valorada positivament pels doctorands/es. A més, des de l’Escola de Postgrau i Doctorat amb l’objectiu 
de millorar les activitats formatives transversals que l’EPD posa a disposició dels doctorands, es vol 
millorar l’oferta de cursos virtuals i en més idiomes, 2019-20 PM-EPD-1.2-01 (veure evidència E4.14). Per 
altra part, al nostre programa es considera que l’assistència a conferències, cursos i congressos és la millor 
manera per als doctorands de poder ampliar la seva formació, així com per interactuar amb altres 
investigadors i obtenir una visió més global de la investigació, per tant, es continuaran fomentant accions 
cap aquesta formació (bona pràctica). 

Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 1 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 
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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 en 
té adscrites, d’acord amb el procediment PR-EPD-007 Publicació d’informació sobre titulacions (Evidència 
E2.1), i amb un disseny web dels programes comú per a tots. 

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 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 

També es pot accedir a la informació general sobre el doctorat i l’Escola, 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 doctorat consideren la 
perspectiva de gènere i estan disponibles a l’apartat de Qualitat de la web de l’EPD. Aquests indicadors 
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 doctorat (Evidència E2.3). 

Tots aquests continguts relatius al doctorat són públics i estan disponibles en 3 idiomes i fàcilment 
accessibles a través de la web de la URV. Contenen informació veraç, completa i actualitzada, i tots els 
requisits d’informació pública i d’indicadors de 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. A més, a la Taula 2.2 de l’annex 2 del present 
informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar-ne la localització. 

A més, com a resultat del procés de modificació PR-EPD-004 Modificació de titulacions (Evidència E2.2), 
periòdicament, el personal tècnic de l’EPD i la coordinadora comprova que la informació pública referent 
al programa està actualitzada i, en cas necessari, es procedeix a la realització dels canvis pertinents. 

Addicionalment, i fruit de la implantació per una banda de la proposta de millora de l’Informe de 
Seguiment de l’Escola (ISU en endavant) PM-EP-05 (Evidència P2.10) i de les recomanacions i 
suggeriments dels informes de valoració del seguiment rebuts per part d’AQU Catalunya, que l’EPD va 
recollir en un informe de resum per tots els programes de doctorat (Evidència P2.14), l’EPD juntament 
amb el Servei de Recursos informàtics i TIC (SRTIC en endavant) va començar a treballar al 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. Els 
indicadors disponibles a la web sobre el desenvolupament operatiu del programa doctorat, que es 
publiquen cada curs acadèmic, estan disponibles a l’apartat de qualitat / indicadors de la web de l’EPD. A 
més, a la Taula 2.1 de l’annex 2, Guia d’indicadors publicats, hi ha el detall dels indicadors que estan 
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publicats, ja sigui en forma de taula o de gràfic. Quant a la informació pública, també estem treballant 
amb 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. A més, el 
professorat enllaçarà directa i automàticament amb la informació i Currículum de l’investigador/a que es 
publica a la web Qui investiga de la universitat. 
 
A les enquestes de satisfacció de doctorands/es i de directors/es de tesi (Evidència E3.9) es va consultar 
tant a directors/es com a estudiants si la informació dels estudis de doctorat disponibles a la web és clara 
i entenedora (respecte objectius, activitats formatives, avaluació anual, tràmits administratius, etc) i la 
resposta ha estat bastant similar en els dos grups, encara que els doctorands/es valoren de forma més 
positiva la informació disponible. En ambdós casos, es valora millor aquest ítem a l’enquesta del curs 
2017-18, la qual cosa indicaria que les millores introduïdes han millorat la percepció per part tant dels 
doctorands/es com dels directors/es, probablement degut a un millor coneixement de l’existència 
d’aquestes vies i a la cura posada en el manteniment de la web de doctorat. En el cas dels doctorands/es, 
la valoració en mitjana va ser de 7,43 al curs 2015-16 i de 7,94 al curs 2017-18 mentre que per directors/es, 
la valoració mitjana va ser de 6,3 al curs 2015-16 i de 7,45 al curs 2017-18 (veure Evidència E3.11 i Taules 
5.2.1 i 5.3.1 de l’annex 5). 
Amb la voluntat de millorar contínuament, es preveu seguir avançant amb l’automatització d’alguns 
indicadors a la web com les enquestes, 2019-20 PM-EPD-3-03, i continuarem avançant en 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 doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual la institució publica 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.  

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’informe de seguiment de les titulacions (ISPD) (Evidència P2.7), 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 informació d’interès relatius als processos de garantia de qualitat de l’Escola. 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 doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual la institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de 
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doctorat a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment del programa doctorat d’Enologia 
i Biotecnologia 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 relatius 
als processos de garantia de qualitat de l’Escola.  

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 molt adequadament 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 informació pública, tal i com es va plantejar al 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 doctorat Enologia i 
Biotecnologia i el seu desenvolupament (activitats formatives especifiques, sistema d’avaluació, ajuts i 
beques, línies d’investigació del programa i el seu professorat, entre d’altres). Aquesta informació és 
accessible per a tots els agents d’interès i inclou tant resultats acadèmics com de satisfacció, a més 
d’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. Tot i això, encara es necessita 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, 2019-20 PM-EPD-3-04.  

Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 2 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència.  
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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). Dins d'aquest context, l’EPD 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 [enllaç web] 
 Manual de Qualitat [enllaç web] 
 Processos de Qualitat [enllaç web] 

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 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.  

Aquest procés s’ha aplicat al programa 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 evidència específica d’aquest programa del procés de verificació, s’adjunta l’aprovació 
pel Comitè de direcció de l’EPD (Evidència P1.3.a) i per la Comissió acadèmica del programa (Evidència 
P1.2.a) 

 Seguiment del programa implantat  

El seguiment dels programes doctorat es duu a terme seguint:  

 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. 

Prèviament al present procés d’acreditació, el programa 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 els resultats de les reunions de coordinació docent. Els informes de seguiment van ser 
aprovats per la Comissió Acadèmica del programa (Evidència P1.2.b) i pel Comitè de Direcció de l’Escola 
de Doctorat (Evidència P1.3.b). 

Un cop elaborats i aprovats, els informes de seguiment es publiquen a la web de la universitat. En 
particular, des del Programa Doctorat d’Enologia i Biotecnologia es valora molt positivament tot el procés 
de seguiment perquè ens va permetre realitzar un anàlisi exhaustiu de la implantació i funcionament del 
programa, i ens va possibilitar la detecció d’aspectes a millorar i la introducció de millores, com per 
exemple, en la informació institucional sobre el finançament dels doctorands, en el grau de satisfacció 
que tenen els doctorands i els directors envers del programa o en la revisió de les activitats formatives del 
programa, etc.  
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L’EPD, un cop va tenir tots els informes de valoració del seguiment dels programes doctorat de la URV (7 
en total), va elaborar un informe que incloïa taules unificades amb totes les recomanacions i millores 
proposades per la comissió d’avaluació d’AQU (Evidència P2.14), 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 al Comitè de Direcció de l’EPD per analitzar-la 
amb tots els coordinadors/es dels programes doctorat, i així tenir-ho en compte en el seguiment anual i 
en la millora contínua de tots els programes 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 (Evidència P2.14) i als processos mencionats anteriorment, al març de 2019 
es van lliurar a AQU les modificacions del programa de doctorat (Evidència P2.8) amb un informe favorable 
per part d’AQU. 

Per tant, les modificacions realitzades 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 E3.5). 

 els Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els 
programes de doctorat d’AQU. 

 

 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.  

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

El procés de seguiment dels programes 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 l’apartat 2 d’aquest document.  

El programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia valora positivament la implantació d’aquest procés 
d’acreditació perquè, d’una manera més àmplia i detallada 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 al Pla de Millora, la darrera secció d’aquest informe, la implementació de les diferents propostes 
de millora recollides en aquest informe no han de comportar una modificació (substancial) de la memòria 
verificada del programa. No obstant, es previsible que en els propers anys hi hagi una lleugera variació 
dels directors/es del programa, com a conseqüència de les jubilacions i de possibles altes en el professorat 
de les diferents línies de recerca del programa i que involucren a diferents Departaments de la URV 
(Departament de Bioquímica i Biotecnologia, Departament de Química Analítica i Química Orgànica, 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i Departament d'Enginyeria Química). En aquest cas, caldrà 
la modificació (no substancial) del llistat de possibles directors/es i tutors/es 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, i que per tant, 
s’assoleix amb excel·lència aquest estàndard 
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En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

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

El SGIQ 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 i tot el necessari per justificar l’assoliment dels 
estàndards, s’han implantat al repositori institucional intern, a la URV en xifres i a la web de l’EPD (veure 
Taula 2.1 de l’annex 2). El SGIQ garanteix la recollida de la informació mitjançant els diferents processos 
que el componen.  

La URV 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 eren accessibles als membres de la URV a través de la intranet, mitjançant la base de 
dades SINIA i la URV en xifres, on també es publiquen altres indicadors complementaris, consultables per 
la coordinació dels programes. 

Tot i que hem trobat dificultats, sobretot a l’hora de revisar els resultats dels indicadors i amb 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 a les 
revisions que s’han fet per tots els membres implicats (SRTIC, Coordinadors/es, EPD, GPiQ i GR). 

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 doctorat, han dissenyat i implantat dues 
enquestes de satisfacció, una per a doctorands i doctorandes i, l’altra, 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 (només per doctorands/es) 
− La supervisió dels doctorands (només per directors/es) 
− El programa de doctorat (la formació, el seguiment i l’avaluació, etc.) 
− 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 doctorat i a l’informe de seguiment de la Universitat, lliurats a principis de 
2017 (Evidència P2.7 i P2.10). Quant als resultats específics del programa doctorat d’Enologia i 
Biotecnologia, la participació va ser més alta que en el global de la URV, ja que la participació dels 
doctorands/es va ser del 50% i la del professorat i directors/es de tesi del 37%.  
 
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: 

- Revisió de 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 
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professorat i directors/es de tesi, amb l’objectiu de fer-les més entenedores i incorporar les 
actualitzacions necessàries i els suggeriments rebuts a l’avaluació dels ISPD per part d’AQU 
(Evidència P2.14). 

- 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 van fer recordatoris i seguiment tant a doctorands/es com a directors/es de 
tesi. 

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 la edició anterior (en què es 
va obtenir el 24,5 i el 16,4 % de participació, respectivament). Els resultats específics del programa 
doctorat d’Enologia i Biotecnologia, mostren que la participació va ser del 84,2% dels doctorands/es i del 
61,1 % del professorat i directors/es de tesi, el què suposa un increment significatiu respecte al 
percentatge de participació obtingut al curs 2015-16 (veure Apartats 5.2 i 5.3 de l’annex 5). Per tant, 
sembla clar que les mesures adoptades per incrementar la participació va tenir un molt bon resultat dintre 
del nostre programa.  

Tot i això, 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.  

L’anàlisi d’aquest conjunt d’indicadors i dels resultats de la satisfacció dels col·lectius (enquestes i 
reunions amb estudiants i professorat) aporta la informació necessària per a la gestió dels programes i 
per als processos de seguiment i acreditació.  

En particular, dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels doctorands/es del Programa doctorat 
d’Enologia i Biotecnologia es pot extreure, com a conclusió general, que els/les estudiants estan 
globalment satisfets/es amb el desenvolupament del seu doctorat, valorant-lo com a mitjana amb un 8. 
En una escala de 1 a 10, els aspectes millors valorats han estat (Evidència E3.11 i Apartat 5.2 i Taula 5.2.1 
de l’annex 5):  

 El funcionament de la comissió acadèmica del programa doctorat i la seva coordinació són adequats: 
valoració curs 15-16, 8,43  i valoració curs 17-18, 9. 

 El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és l’adequat: valoració curs 15-16, 8,86  i 
valoració curs 17-18, 8,5. 

 El procés de preinscripció i admissió és transparent (hi ha suficient informació pública i reps 
regularment informació del procés): valoració curs 15-16, 7,71  i valoració curs 17-18, 8,69. 

 Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades: valoració curs 15-
16, 8  i valoració curs 17-18, 8,06. 

 L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és adequada: valoració curs 15-16, 
8,14  i valoració curs 17-18, 8. 

 La informació del estudis de doctorat disponible al web és clara i entenedora: valoració curs 15-16, 
7,43  i valoració curs 17-18, 7,94. 

 Els recursos materials disponibles per fer la tesi doctoral són adequats: valoració curs 17-18, 7,63 
(aquesta pregunta es va afegir a l’enquesta del curs 2017-18). 
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 El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil: valoració curs 15-16, 7,86 i valoració curs 
17-18, 7,56. 

 El sistema d’avaluació de l’activitat i el pla d’investigació que fa la URV és adequat: valoració curs 15-
16, 7  i valoració curs 17-18, 7,53. 

 Activitats formatives del programa de doctorat són adequades: valoració curs 17-18, 7,5 (aquesta 
pregunta es va afegir a l’enquesta del curs 2017-18, ja que abans es preguntava conjuntament per les 
activitats formatives específiques i tranversals). 

A les enquestes realitzades al curs 2017-18, cap aspecte ha obtingut una valoració per sota de 7 (i a 
l’enquesta 2015-16, només la pregunta: Les activitats formatives organitzades per als doctorands són 
adequades, va obtenir una valoració de 6,86 però aquesta valoració ha millorat en la enquesta del curs 
2017-18) i per tant, considerem que el nivell de satisfacció dels doctorands/es és elevada. Tot i això, es 
continuarà treballant en la mateixa línia tant des del programa com des de l’EPD per mantenir i, si és 
possible, incrementar aquest grau de satisfacció. 

L’EPD també va considerar essencial analitzar el conjunt de resultats de totes les enquestes dels 
programes de doctorat. Així, l’EPD va elaborar al març de 2018 un informe, on s’analitzaven els resultats 
i sobretot 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. 

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, era 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 (Evidències E3.10 i E3.11), 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, si l’obtenció de la graduació com a doctor o doctora ha afectat la seva 
vida laboral. L’EPD disposa de 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 de l’enquesta, per tal que la poguessin elaborar 
“in situ” o més tranquil·lament en un altre moment. Per millorar la participació i recollida d’informació, 
s’ha proposat entregar l’enquesta també en el moment en que els nous 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). 

A més, en el cas del Programa Doctorat d’Enologia i Biotecnologia, per la realització d’aquesta enquesta, 
la coordinadora ha contactat personalment amb totes les doctores, que han finalitzat el doctorat dintre 
del RD99/2011, via e-mail, obtenint un alt grau d’èxit, ja que el 90.9% de les doctores han respost a 
l’enquesta sobre els procediments i el 90% a l’enquesta sobre l’efecte del doctorat sobre la seva vida 
laboral (aquest últim percentatge s’ha fet sobre 10 doctores, ja que la doctoranda que va defensar la tesi 
al novembre de 2019, no se li ha enviat encara aquesta segona enquesta, ja què és una enquesta que 
s’envia una vegada han passat entre 6 i 12 mesos des de la defensa).  

Respecte als procediments, podem dir que les nostres egressades estan força satisfetes, tant amb el  
procés de realització de la tesi, com amb el procés de dipòsit i defensa. De fet, els dos paràmetres millor 
avaluats han estat (veure Apartat 6.5 i Taula 6.5.1 de l’annex 6): 

 L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica va ser 
adequada amb un 9,5 (paràmetre també millor valorat pels doctorands/es a les enquestes 
realitzades) 

 L’organització i format de l’acte de defensa de la tesi i la seva avaluació et van semblar adequats 
amb un 9,3 
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De totes maneres, tota la resta de ítems valorats obtenen notes mitjanes per sobre del 7,5, el que indica 
un alt grau de satisfacció amb el desenvolupament de la seva tesi, obtenint un 8,6 de mitjana, la valoració 
general del programa doctorat. 

Aquestes dades queden reafirmades a l’altra enquesta realitzada a les egressades sobre l’efecte que ha 
tingut el doctorat en la seva actual vida laboral, ja que el 77,8% de les doctores tornaria a fer el seu 
doctorat a la URV mentre el 22,2% restant respon que dependria de la situació. A més, el 100% de les 
doctores diu que recomanaria la URV com a universitat per a fer els estudis de doctorat, la qual cosa 
confirma un grau de satisfacció força elevat tant amb el programa doctorat, com amb la URV en general 
(veure Apartat 6.5 i Taula 6.5.2 de l’annex 6). 

 

Gràcies a la recollida d’informació sobre la satisfacció de tots els grups d’interès (alumnat, professorat, 
titulats), i a tots els indicadors publicats a la URV en xifres, apartat Qualitat, el programa doctorat i l’EPD 
disposen de tota la informació necessària per analitzar-la i aplicar-la a la gestió i millora del programa. Per 
tant, 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’Escola de Doctorat 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 SGIQ. Les conclusions del seguiment del SIGQ van quedar recollides en el Informe de 
Seguiment d’Universitat pels programes de doctorat que l’EPD va lliurar a AQU 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.  

Així, durant el 2016 es va procedir 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.  

L’Escola de Postgrau i Doctorat durant el curs 2017-18 i part del 2018-19 ha implantat les propostes de 
millora que constaven al Informe de Seguiment de l’Escola de Postgrau i Doctorat (Evidencia 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) 

Per tant, el SGIQ de l’Escola Doctorat té plenament implantats els processos:  

 Definició de la política i objectius de qualitat  

 Definició, desplegament i seguiment del SGIQ 

 Verificació de programes de doctorat  
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 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 d’Enologia i Biotecnologia fet pel ISPD (Evidència E3.13), 
i el nou pla de millora (curs 19-20), tant de l’EPD com del programa doctorat, a l’apartat 4 d’aquest 
autoinforme, els quals garanteixen la traçabilitat i actualització de les propostes de millora tenint en 
compte:  

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

Fruit dels plans de millora presentats 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.. Així com organitzar una jornada per 
visibilitzar la perspectiva de gènere a la recerca que es fa al doctorat. 

Considerem que tots els plans de millora són molt adequats per l’anàlisi i revisió del programa que s’està 
fent en aquest autoinforme i incorporen tots els elements necessaris per fer el seguiment. A més, per a la 
realització d’aquest pla de millora s’ha tingut molt en compte el realitzat durant el seguiment del 
programa per tal de reforçar algunes vessants del programa. 

 

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Globalment, si reflexionem sobre l’eficàcia del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (Estàndard 3), 
actualment el SIGQ aprovat està completament implantat i l’EPD proporciona a tots els grups d’interès, 
tots els documents relatius al SIGQ, Política de Qualitat, Manual de Qualitat, Informes de seguiment, 
Memòria 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, 
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planificar i dur a terme les millores i  modificacions oportunes. Els aspectes que s’han detectat 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, els acords de compromís, els sistemes de suport a 
l’aprenentatge i els serveis d’orientació per incorporar la perspectiva de gènere (2019-20 PM-EPD-3-02), 
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). 

Considerem que l’estàndard 3 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència ja que: (i) el SGIQ ha facilitat la 
preparació dels informes corresponents als procés d’acreditació del nostre programa doctorat; (ii) els 
indicadors que mostra el SGIQ són rellevants, actualitzats, i es mostren en evolució temporal; (iii) el SGIQ 
recull informació de tots els grups d’interès del programa (doctorands, doctors, tutors/directors, 
ocupadors); i (iv) el SGIQ es revisa i actualitza de manera periòdica seguint un pla estratègic de definició, 
desplegament i seguiment. 

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 a 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 lector, professorat agregat, catedràtics contractats, investigadors Ramon y Cajal, 
investigadors 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 en la Taula 3.4.1. així com a l’Evidència E4.5. Recursos Humans del programa i a l’annex 
4, al programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia participen actualment 19 professors/es adscrits a un 
dels 4 departaments implicats en el programa (12 del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, 4 del 
Departament de Química Analítica i Química Orgànica, 2 del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 
i 1 del Departament d'Enginyeria Química), i 10 directors i directores de tesi col·laboradors. La distribució 
del professorat segons la categoria es pot consultar a la taula 4.1 de l’annex 4.  El nombre de directors/res 
és adient pel nombre de places d’entrada que tenim al programa, la qual cosa permet que es portin a 
terme un nombre significatiu de direccions de tesis doctorals, així com un bon seguiment d’aquestes tesis 
en el marc del Programa Doctorat. Cal fer notar que a l’evidència E4.5, Recursos Humans del programa, 
consta el professorat d’acord amb la modificació de la memòria de verificació (Evidència P2.8) que va 
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entrar en vigor a partir del curs 2018-2019. A més, des d’aquesta modificació, s’han incorporat 6 nous 
professors col·laboradors de diferents àmbits per tal de donar resposta a necessitats concretes en les 
direccions d’algunes tesis.  

 

Taula 3.4.1. Directors de tesi del programa doctorat 

 Col·laboradors Permanents Total 

Enologia i Biotecnologia 10 19 29 

Font: EPD i Coordinació del PD. Data: Febrer 2020. 

 4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

Des del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia es va fer una revisió del professorat que hi 
participava, analitzant les condicions inicials incloses a la verificació (Evidència P2.5), les dades de 
l’informe de seguiment (Evidència P2.7), les recomanacions traslladades per AQU en la valoració dels 
informes d’altres programes similars implantats a la URV (Evidència P2.14), la definició de professorat i 
director o directora de tesi d’acord amb la guia d’AQU per a l’acreditació dels programes de doctorat i, 
molt especialment, el Pla de Millora elaborat durant el seguiment del programa (Evidència 3.13). Fruit 
d’aquesta anàlisi, el programa va fer una reorganització de les línies de recerca del programa, eliminant 
línies que estaven inactives i canviant el noms d’altres per ajustar-se millor a la temàtica, així com una 
revisió de directors/es de tesi, mantenint només aquells directors i directores que participaven de forma 
activa en la supervisió de tesis dintre del programa. Al curs 2018-19, només teníem 3 directors (2 directors 
i 1 directora) que no estaven dirigint cap tesi al programa doctorat, i al curs 2019-20, aquesta dada s’ha 
reduït a 1. Els dos directors, pertanyen a la mateixa línia de recerca (Unitat de Micologia i Microbiologia 
Ambiental), la qual portava un temps inactiva, però que acaba d’incorporar una doctoranda (en la segona 
fase de matrícula del curs 2019-20) i per tant, ambdós directors ja estan actius dintre del programa 
doctorat. El cas de la directora es deu a que ha tingut una baixa de llarga durada. De fet, aquests 
directors/es es van mantenir com a possibles supervisors/es dintre del programa en el moment de fer les 
modificacions de la memòria de verificació (març 2019), malgrat que no estiguessin dirigint cap tesis, 
perquè són directors/es que han sigut actius en el històric del programa. 

Respecte als directors col·laboradors, només tenim dos que actualment no tenen cap tesi activa, però que 
han estat codirigint tesis en el període d’avaluació. 

La plantilla associada al programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia (Evidència E4.5 i taula 4.1 i 4.3 de 
l’annex 4) està constituïda per: 

- El professorat (10 homes i 9 dones): que compta amb una trajectòria docent i de recerca dilatada 
i d‘elevada qualitat. Aquests 19 professors/es es distribueixen de la següent manera: 3 
catedràtics d’universitat, 2 professors emèrits, 5 professors titulars d’universitat, 8 professors 
agregats i 1 professor visitant. Tots els professors del programa pertanyen a la URV i estan 
adscrits a la Facultat d’Enologia. Per tant, es tracta de professorat estable que és la base del 
programa doctorat. 

- Els directors/es de tesi col·laboradors (7 homes i 3 dones) que principalment procedeixen d’altres 
universitats (espanyoles (Universitat de Castilla la Mancha) i estrangeres (Université de 
Bordeaux, Heriot Watt University)) i d’instituts d’investigació (IRTA, VITEC). Aquests professors 
col·laboradors participen en la supervisió de tesis doctorals degut a la seva expertesa en les 
temàtiques desenvolupades en aquestes tesis, així com per les col·laboracions establertes entre 
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els grups d’investigació, i per extensió el programa doctorat, amb diverses entitats per a la 
realització de tesis doctorals. En termes generals, del total de directors/es de tesi col·laboradors 
del programa, un 80% son externs a la URV, i 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 s’analitzaran només de la 
plantilla adscrita a la URV.  

Al nostre programa, addicionalment al requisit d’Investigador Actiu imposat per la URV, també es 
requereix tenir un sexenni viu, sempre que el tipus de contracte de l’investigador sol·licitant ho permeti. 
En els casos d’investigadors que pel seu contracte no poden demanar sexennis o d’algun professor que ja 
formant part del Programa (i per tant, amb sexennis de recerca) obtingui una valoració negativa en 
l’avaluació d’un nou sexenni, la Comissió Acadèmica del Programa Doctorat és l’encarregada d’avaluar el 
CV per tal de determinar si compleixen els requisits per poder formar part del Programa. Si es així, 
s’accepta la seva entrada al programa, en cas contrari no s’accepta la seva admissió al programa com a 
possible director/a. Aquest mateix criteri s’aplica pels directors/es de tesi externs (col·laboradors). La 
figura del tutor al nostre programa la fa en tots els casos, un dels directors/res del doctorand/a. 

Cal indicar també que des de l’aprovació de la memòria de verificació del programa (Evidència P2.5) hi ha 
hagut modificacions en la composició i nombre del professorat del programa. Així, el 25 de març de 2019 
es va traslladar a AQU les modificacions de la memòria (Evidència P2.8), on constaven baixes de 
directors/es de tesi en el programa com a conseqüència de la seva jubilació, de la seva desvinculació dels 
grups de recerca/departament o perquè no tenien investigació dintre de les línies de recerca ofertades al 
programa. Tanmateix, es van donar d’alta a nous professors pertanyents als diferents grups de recerca, 
que no hi eren o que no complien els requisits del programa per ser director de tesi al moment de verificar-
lo. A més, es van donar d’alta directors externs a la URV, sempre lligats a codireccions de tesi, així com la 
baixa a directors externs per la defensa de les tesis de les qual eren codirectors (tant de tesis regulades 
per RD 99/2011 com anteriors).  A més, recentment com consta a la Taula 3.1.1 d’aquest autoinforme 
s’han afegit 6 directors/es col·laboradors al programa per necessitats específiques d’algunes tesis. 

Els indicadors i evidències que es detallen a continuació fan referència només a directors/es de tesi de la 
URV i que són permanents dintre del programa doctorat, ja que, com hem comentat anteriorment, molts 
dels professors col·laboradors són externs a la URV, i per la llei de protecció de dades i per que les bases 
de dades de la URV no permeten analitzar ni actualitzar aquesta informació, no disposem d’aquestes 
dades per fer aquesta anàlisi. 

El percentatge de professorat del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia que estava dirigint alguna 
tesi al curs 2018-19 era de 84,2%, i actualment, curs 2019-20, és del 94,7%, d’aquests 10 són homes i 8 
són dones, com s’observa a l’Evidència E4.16. Al programa doctorat s’acostuma a optar per codireccions 
de tesi per tal d’assegurar una millor direcció per als doctorands/es. D’aquesta manera, cada director/a 
dirigeix com a mitjana 2,5 tesis doctorals. La mitjana de directors/es de tesi per línia d’investigació del 
programa, només considerant el professorat permanent, és de 3, pujant aquesta mitjana a 4, si 
considerem també als directors/es col·laboradors/es (veure Evidència E4.5 i Taula 1.8 de l’annex 1).  

Considerem que el professorat del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia té l’experiència 
necessària i una activitat de recerca acreditada excel·lent, donat que actualment un 84,2% del professorat 
permanent del programa té sexennis vius (veure Taula 4.3 de l’annex 4) i per tant compleix amb 
l’estàndard mínim del 60% necessari per a la verificació de la titulació i l’assoliment de l’estàndard. De fet, 
si en aquest càlcul considerem els professors del programa que tenen sexenni  viu i els que tenen un 
sexenni assimilat, és a dir, els professors/es que no tenen sexenni viu perquè el seu contracte no els hi 
permet demanar-ho però que tenen mèrits suficients per tenir-lo, aquest percentatge puja al 94,7% 
(veure Taula 4.3 de l’annex 4). Això es deu a què dels tres professors que actualment no tenen un sexenni 
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viu, dos d’ells no ho podem demanar pel seu tipus de contracte (professor emèrit i professor visitant), 
encara que tenen els mèrits per fer-ho. En el cas de la professora visitant, té l’acreditació de professor 
agregat, i per tant, té mèrits suficients per tenir el sexenni, a més, les tesis en les que ha participat o està 
participant actualment són en col·laboració amb un dels directors amb més experiència i amb més tesis 
dintre del nostre programa. Aquesta pràctica de codirecció de tesi també assegura una bona integració al 
programa del directors/es novells. Per tant, només tenim un director al programa que actualment no té 
un sexenni viu (encara que sí que té dos sexennis), però que es troba en procés d’avaluació per tornar a 
obtenir-ho. Així, apart d’aquesta incidència mencionada, mantenim el mateix nivell d’exigència pels 
directors/es de tesi del nostre programa que quan es va fer la verificació del programa. 

Si parlem específicament dels directors/es de les tesis defensades, podem dir que en les 11 tesis 
defensades fins ara, han participat 11 professors/es de la URV i 3 directors/es col·laboradors/es, amb un 
percentatge de 92,9% de trams de recerca vius, si considerem tant els directors/es amb sexenni viu com 
les que tenen un sexenni assimilat, és a dir, amb els mèrits per tenir sexenni però sense opció de demanar-
ho pel tipus de contracte (Taula 4.2 de l’annex 4). En aquesta última categoria, ens trobem amb els dos 
casos comentats anteriorment, un professor emèrit i la professora visitant, així com els tres directors/es 
col·laboradors/es. 

De la resta de directors que tenim donats d’alta al programa, és a dir, dels directors/es col·laboradors/es 
del programa, només un d’ells és professor d’una universitat espanyola, i per tant, pot demanar sexennis 
i de fet, en té dos. Els altres directors/es col·laboradors/es no poden demanar sexennis, però sí que tenen 
una activitat científica contrastada que és avalada per la Comissió Acadèmica mitjançant l’avaluació del 
CV. Com s’ha comentat anteriorment, la Comissió Acadèmica avalua si aquests investigadors tenen mèrits 
equivalents a un sexenni abans de donar-los d’alta al programa (sexenni assimilat), la qual cosa, garanteix 
que tots el directors tenen la qualitat suficient per ser supervisors/es de tesi. Així, el percentatge de 
professorat permanent del programa doctorat que té un sexenni viu (84,2%, contant tot el professorat 
permanent i 94,7%, si tb considerem els professors amb sexenni assimilat) s’ha incrementat respecte el 
percentatge en el moment de l’informe de seguiment del programa, que era del 77 % si consideràvem tot 
el professorat permanent o 88% si només considerem els professorat que podia demanar el sexenni. En 
aquest sentit, és d’esperar que en els propers anys el percentatge de professors del programa amb trams 
de recerca vius o assimilats sigui del 100 %, gràcies també a iniciatives que portarà a terme la URV per 
promocionar que els professorat sol·liciti el sexenni (2019-20 PM-EPD-4-01). Per tant, el professorat amb 
sexennis supera amb escreix el 75% necessari per optar a una valoració de progrés vers a l’excel·lència.  

En relació a la perspectiva de gènere al programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia hi ha un equilibri 
pràcticament total en aquest aspecte, ja que del total de professorat de la URV que participa al programa, 
un 47,4% són dones i un 52,6% són homes. Com s’ha comentat anteriorment, del professorat permanent 
del programa, el 100% dels homes i el 88,9% de les dones estan actualment dirigint alguna tesi doctoral.  

El professorat del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia ha participat en 25 projectes de recerca 
competitius vigents en el període d’avaluació (Evidència E4.7), en els quals algun professor/a del 
programa és l’investigador principal. Bàsicament aquests projectes són projectes Europeus, 3 projectes 
Erasmus+KA2, 2 European Commission (FP7)-European Research Council i 17 projectes Estatals del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.  A l’evidència E4.7, també es presenten els 
35 projectes de recerca vigents al llarg del període d’avaluació, on ha participat algun dels 24 
professors/es del programa, encara que alguns d’ells ja no formen part del programa. Important remarcar 
que els 19 professors que actualment formen part del programa han participat en projectes de 5.2recerca 
competitius. 

Pel que fa a la producció científica el professorat del programa ha publicat unes 253 contribucions 
científiques rellevants en el període 2013-2019 amb més de 3500 cites (veure Evidència E4.6). 
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Aproximadament un 90% d’aquestes contribucions estan publicades en revistes incloses en el Journal 
Citation Report segons la base de dades Web of Science. La majoria d’aquestes contribucions són 
investigacions originals realitzades pels grups de recerca implicats al programa doctorat. A més, 
d’aquestes contribucions, més del 60% estan publicades en revistes situades al primer quartil de les seves 
àrees, i aproximadament el 90% publicades en revistes del primer o segon quartil, la qual cosa mostra 
l’impacte i rellevància que té la investigació que es realitza als grups de recerca involucrats al nostre 
programa doctorat.  

A l’Evidencia E4.6 també es mostra la selecció de les 25 publicacions més rellevants del professorat del 
programa (actualització de la taula que es va lliurar a la modificació de la memòria) on destaquen articles 
publicats a revistes amb alt impacte en el camp de Microbiologia, Tecnologia d’aliments, Química dels 
aliments, Micologia, com Food Microbiology, Frontiers in Microbiology, International Journal of Food 
Microbiology, Food Chemistry, Analytica Chimica Acta, Persoonia, Studies in Mycology, etc. 

Encara que com s’ha comentat només hem parlat dels indicadors referents al professorat permanent del 
programa doctorat, a la Taula 4.4 de l’annex 4, hi ha una taula amb els ORCID, Scopus ID, etc. de tots els 
directors/es col·laboradors del programa. Tal i com es pot observar, tots ells, excepte algun director/a 
més novell, tenen una experiència contrastada, tant a nivell de publicacions com de participació en 
projectes, el que complementa perfectament l’experiència del professorat de la URV i assegura una bona 
supervisió pels doctorands/es del programa doctorat Enologia i Biotecnologia   

D’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el professorat del programa de 
doctorat té l’experiència necessària i una activitat de recerca acreditada excel·lent i que per tant, el 
programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia, assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual el 
professorat del programa té una activitat de recerca acreditada. 
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 4.2. El professorat és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves 
funcions 

El programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia compta amb un total de 19 professors que poden actuar 
com a directors/es de tesi (veure Taula 3.4.1 d’aquest informe i Taula 4.1 de l’annex 4), 16 dels quals 
estaven dirigint alguna de les 23 tesis actives al programa doctorat durant el curs 2018-19. A més, el 
programa doctorat compta amb 10 directors/es col·laboradors/es (veure Taules 4.1 i 4.4 de l’annex 4) que 
complementen en les tasques de supervisió i formació als professors del programa. Durant el curs 2019-
20, 8 d’aquests directors col·laboradors estan codirigint alguna tesi. A més, en general, els directors tenen 
amplia experiència en la direcció de tesis, i durant el període d’avaluació, s’han defensat 11 tesis doctorals, 
en les quals han participat 11 professors i 3 directors col·laboradors (dos d’ells ja donats de baixa del 
programa, després de la defensa de les tesis que codirigien) (veure Taula 4.2 de l’annex 4). De totes 
maneres, el programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia és un programa viu que actualment té, com 
acabem de comentar 29 directors/es, entre professors/es i col·laboradors/es, però que al llarg del període 
d’avaluació ha comptat amb 42 directors/es (Taula 4.3 de l’annex 4). Aquestes variacions són degudes a 
les necessitats del programa i als estudiants matriculats, ja que hi ha directors que només estan donats 
d’alta al programa durant el període que dura la direcció de les tesis en les que participen. 

En termes globals, el programa ha comptat des de la seva verificació i implantació amb un total de 36 tesis 
doctorals matriculades entre el curs 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19 (veure Taula 
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1.5 de l’annex 1), de les quals, 11 ja han estat defensades gràcies a la implicació tant dels estudiants com 
dels directors del programa (veure Taula 6.1 de l’annex 6). A més, com s’ha comentat a l’apartat anterior, 
pràcticament la totalitat dels directors compten amb una recerca acreditada a través de sexennis de 
recerca vius, o a través de l’avaluació de la comissió Acadèmica del Programa (sexennis assimilats) (veure 
Taula 4.3 de l’annex 4). Entre les dades analitzades, s’ha valorat la mitjana de tesis que dirigeix el 
professorat del programa, que és de 2,5 tesis doctorals, així, considerem que el professorat del programa 
doctorat d’Enologia i Biotecnologia dirigeix un nombre adequat de tesis per poder fer un bon seguiment 
i per tant, que el professorat del programa és suficient.  

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior (4.1), la dedicació a la recerca dels professors que formen part 
del programa és elevada, la totalitat dels directors/es estan participant en projectes competitius i molts 
d’ells com a investigadors principals (IPs). De fet, tot el professorat involucrat al programa doctorat està 
integrat en grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya, concretament els 19 professors 
pertanyen a 5 grups SGR (Evidència E4.5). 

En aquest sentit, el professorat del programa és suficient per a desenvolupar les tasques de direcció i 
seguiment dels doctorand/es i té la dedicació en recerca adequada i suficient per a dirigir tesis doctorals 
d’alt nivell d’excel·lència. De fet, en les enquestes realitzades als doctorands/es tant el curs 2015-16 com 
el curs 2017-18, se’ls hi va preguntar si “El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és l’adequat”, 
i les valoracions obtingudes van ser de 8,86 (curs 2015-16) i de 8,5 (curs 2017-18), confirmant que els 
doctorands valoren molt positivament la dedicació dels seus directors/es (veure Evidència E3.11 i Apartat 
5.2 i Taula 5.2.1 de l’annex 5). 

Els mecanismes de la URV per a determinar la dedicació del professorat està recollida 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 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 en funció de la disponibilitat 
del departament.  

Les direccions de tesis que no puguin ser reconegudes per aquesta via ho seran 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, en un període inferior 
a 5 anys des de l'obtenció de la suficiència investigadora (DEA) o 7 anys des de l'inici dels cursos de 
doctorat/màster, 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 directors/es dels departaments que formen part del programa doctorat i els propis directors/es de tesi 
poden consultar la dedicació docent al pacte de dedicació de la URV i als indicadors i informes disponibles 
a la URV en Xifres (Evidència E4.10) i determinar si la dedicació és adequada per desenvolupar les seves 
funcions. 

No obstant, si la Comissió Acadèmica del programa a l’admetre els estudiants observa que, per exemple, 
el nombre de directors/es no és suficient per la demanda o els directors/es de tesi del programa no són 
els adequats per la direcció d’una determinada sol·licitud de tesi, pot sol·licitar una modificació del 
programa doctorat a la memòria de verificació per incorporar les modificacions de directors/es de tesi i/o 
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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. 

D’altra banda, el professor que és nomenat com a coordinador o coordinadora del programa, a part de 
presidir la Comissió acadèmica del programa doctorat, desenvolupa funcions addicionals relacionades 
amb el desenvolupament del programa (proposar modificacions al programa, tant a nivell de professorat 
com d’oferta de places, criteris d’admissió, etc, col·laborar amb els serveis de la Universitat per les tasques 
de difusió, captació d’estudiants, finançament extern, proporcionar als doctorands/es tota la informació 
rellevant relacionada amb el programa doctorat i amb la realització de la tesi doctoral), tasca que és 
reconeguda amb una reducció docent. A més, en el cas del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia 
al ser un programa de mida no excessivament gran, la comunicació entre la coordinadora i els 
doctorands/es és fluïda i propera, el que facilita l’organització i coordinació del programa. A l’inici del 
doctorat, la coordinadora fa reunions individuals o en petits grups amb els nous doctorands/es matriculats 
per tal d’explicar el funcionament del programa (requisits a complir per poder defensar la tesi doctoral, 
seguiment i avaluació del doctorand, etc.), així com les activitats formatives obligatòries i optatives que 
ofereix el programa. De fet, a les enquestes realitzades als doctorands sobre la coordinació del programa 
“El funcionament de la comissió acadèmica del programa de doctorat i la seva coordinació són adequats”, 
és l’item, en general, millor valorat, juntament amb l’atenció per part dels directors, amb valoracions de 
8,43 (curs 15-16) i de 9 (curs 17-18) (Evidència E3.11 i Apartat 5.2 i Taula 5.2.1 de l’annex 5).  

Per tant, d’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el programa 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. 
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 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 tesi 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), especialment a aquells que es troben en una etapa més novella. Aquest 
programa de formació de supervisors de tesi consta d’uns tallers d’iniciació a la supervisió doctoral (“Initial 
Supervisors Training Workshop”, de 12 hores, i ofertat 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, adaptant els continguts 
dels tallers d’iniciació a la supervisió doctoral en un curs de 5 hores adreçat a doctorands, que pretén 
fomentar i enriquir la relació entre els doctorands i doctorandes amb els seus directors/es 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 doctorat d’Enologia i Biotecnologia ha participat 1 doctorand i 3 
directors/es de tesi (veure Taula 4.5 de l’annex 4). A més, la coordinadora del programa també va assistir 
a una sessió per coordinadors que va realitzar l’Helmut Brentel, per tal de tractar de temes relacionats 
amb la coordinació, gestió de problemes, etc. El fet de què la participació del professorat del nostre 
programa en aquests tallers de supervisió no sigui molt elevada, es deu a que la majoria de directors del 
programa tenen una contrastada experiència en la direcció de tesis doctorals i treballs d’investigació, 
tenint com a resultat tesis i treballs d’elevada qualitat científica, el que es veu reflectit en una molt bona 
producció científica. De totes maneres, des del programa doctorat es pensa que es tracta d’una eina molt 
interessant per millorar la supervisió a les tesis, i es promourà la participació en aquests tallers dels 
directors més novells. 

Per altra part, com ja s’ha comentat anteriorment, al programa doctorat es fomenten les codireccions de 
tesi, de fet pràcticament totes les tesis tenen com a mínim dos directors/es. Això és de gran ajuda pel 
doctorand, que té més suport durant la realització de la seva tesi, però també per la formació dels 
directors novells, ja que tenir el suport de directors amb experiència en la supervisió de les primeres tesis, 
fa que sigui una experiència molt més enriquidora i menys estressant.  

Finalment, podem dir que pràcticament, tots els professors/es adscrits a la Facultat d’Enologia que tenen 
una recerca contrastada, és a dir, que son investigadors actius i que tenen un sexenni viu, participen al 
nostre programa doctorat. A més, els professors/es novells/es que encara no tenen sexenni viu perquè 
no el podem demanar, també poden participar al programa després d’una avaluació del seu CV per part 
de la Comissió Acadèmica del programa. 

La Universitat també compta amb els cursos del programa PROFID que, organitzats per l’Institut de 
Ciències de l’Educació (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.). De fet, els 
doctorands/es del nostre programa acostumen a fer un nombre elevat de cursos del programa PROFID 
durant el desenvolupament de les seves tesis, especialment durant els primers anys de tesis, ja que els 
ajuden en la seva formació doctoral. Aquesta formació transversal queda reflectida en el Document 
d’activitats del Doctorand, que els directors/es i Comissió Acadèmica valora cada curs. De la mateixa 
manera, el nostre professorat també fa cursos PROFID de forma regular, per tal de continuar formant-se 
i estar al dia de les noves eines i metodologies per a la recerca. 

Finalment, com ja s’ha comentat a l’apartat anterior (4.2) d’aquest autoinforme, la URV reconeix l’activitat 
dels seus directors de tesis 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 són inclosos al POA de cada director.  

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, sent conscients 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 
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projectes que assegurin el finançament necessari per a una excel·lent investigació. Per tant, la recerca 
d’aquestes tesis s’emmarca en aquests projectes que aporten els mitjans materials per a realitzar-les, 
però que també marquen un estricte calendari, degut a l’exigència del compliment dels compromisos que 
comporten. 

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 les accions adients per fomentar i 
reconèixer la direcció de tesis. 
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 4.4. El grau de participació de professorat estranger i doctors internacionals en les comissions de 
seguiment i tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic del programa 

El programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia té participació de professorat estranger en diferents 
punts del procés de realització de la tesi doctoral.  

Per un costat, el programa doctorat compta en l’actualitat amb dos directors de tesi estrangers (1 home i 
1 dona), que pertanyen a la Université de Bordeaux (França) i a la Heriot Watt University (Escòcia) (Taula 
4.4 de l’annex 4). Encara que durant el període d’avaluació dos professors estrangers més han participat 
en la codirecció d’alguna de les tesis del programa (de la Université de Bordeaux i de la Universidad de la 
República de Uruguay).  

Per altra banda, de les 11 tesis ja defensades en el programa (Taula 3.4.2 i Taula 6.1 de l’annex 6), 7 han 
estat amb menció internacional (63,6%). I de les quatre restants, dos han estat realitzades en cotutela 
amb la Université de Bordeaux i amb la Universidad de la República de Uruguay. Per aquest motiu, la 
majoria dels tribunals de tesi al nostre programa, han tingut almenys un professor d’Universitats o centres 
d’investigacions estrangers (tal i com regula la normativa per la defensa de tesi amb Menció 
internacional). De la mateixa manera, totes aquestes tesis també han estat avaluades per dos experts 
internacionals per tal de complir amb la normativa, per la qual cosa la major part de les tesis defensades 
al programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia passen una avaluació externa que garanteix la seva 
qualitat. A més, degut a la participació d’experts i membres de tribunal internacionals, totes aquestes 
tesis han estat escrites i defensades en anglès. Per una altra banda, les dues tesis realitzades en cotutela 
es van defensar a l’altre universitat, també amb la participació de membres internacionals als tribunals. 
Finalment, una de les tesis que no optava a menció internacional, també va tenir un membre estranger al 
tribunal. Per tant, com a resum, podem dir que de les 11 tesis defensades, el 90.9% d’elles han tingut la 
participació d’algun membre internacional al seu tribunal de tesi, indicant l’alta participació d’experts 
internacionals a la nostres tesis doctorals (veure Taula 3.4.2). 

A més, el programa doctorat forma part del Oenodoc Joint Doctorate Program, coordinat per la Université 
de Bordeaux, per la realització de tesi en el camps de l’enologia i la viticultura, en règim de cotutela entre 
al menys dos membres del programa. Fruit d’aquest programa, s’han realitzat un parell de tesi en cotutela. 
Aquest programa afavoreix i fomenta la participació de professorat estranger al nostre programa, així com 
la mobilitat dels doctorands/es en altres centres d’investigació. 
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Taula 3.4.2. Grau d’internacionalització de les tesis defensades (segons RD 99/2011) 
 

Curs 

Tesis 
llegides 

en 
altres 

idiomes 

Tesis 
redactades 

en altres 
idiomes 

Tesis en 
cotutela 

Num. de 
Tribunals 

amb 
membres 
estrangers 

Num. 
Membres 

de 
tribunals 

estrangers 

Tesis amb 
Menció 

internacional 

Directors 
tesis 

estrangers 

2015-
16 

1 1 - 1 1 1 - 

2016-
17 

- 3 1 2 4 - 1 

2017-
18 

3 3 - 3 3 3 - 

2018-
19 

3 3 - 3 3 3 - 

2019-
20 

1 1 1 1 2 - 1 

Font: URV en xifres, dades a març de 2020. 

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.  
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Si ens centrem en l’adequació del professorat (Estàndard 4), un punt fort del programa és la forma de 
seleccionar al seu professorat, ja que al requisit d’investigador actiu imposat per la URV, el programa 
demana un sexenni viu als directors. En el cas de no tenir el sexenni pel tipus de contracte o altres motius, 
la comissió acadèmica avalua el CV de l’investigador per valorar si compleix els mèrits suficients per poder 
ser director de tesi al programa. Encara que al nostre programa, el % de professorat amb sexenni viu 
(tenint en compte professors amb sexenni viu i amb sexenni assimilat) és força elevat (94,7%), la 
universitat ha detectat de, forma general, una estabilització en el % de sexennis del professorat i ha 
plantejat com a proposta de millora, 2019-20 PM-EPD-4-01, promocionar entre els departaments la 
importància d’incrementar el % de professorat amb sexenni viu. A més, considerem que el professorat 
del programa és suficient per a desenvolupar les tasques de direcció i seguiment dels doctorand/es i que 
els directors del nostre programa tenen un reconeguda experiència investigadora. Tot això, es veu reflectit 
en el alt grau de satisfacció dels nostres doctorands/es amb la labor dels seus directors/es de tesi. Al 
programa, a més a més, es fomenten les codireccions de les tesis amb dos objectius, assegurar un bon 
suport als doctorands/es durant la realització de la tesi, però també ajudar a la formació en supervisió de 
tesis dels director/es novells/es. Un altre punt fort del programa és la col·laboració amb professors 
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d’altres universitats i centres de recerca per mitjà de codireccions i cotuteles, la qual cosa garanteix una 
qualitat excel·lent de les direccions de tesi. Com a millora, intentar augmentar les tesis en algunes àrees 
del programa, 2019-20 PM-PD 1.1.   

Per tot l’indicat anteriorment, considerem 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 d’un 
dels departaments implicats al programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia, que són el Dept. de 
Bioquímica i Biotecnologia, Dept. de Química Analítica i Química Orgànica, Dept. de Ciències Mèdiques 
Bàsiques o Dept. d’Enginyeria Química, depenent d’on estigui adscrit el director/a de tesi, 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 tesi (laboratoris, aules d’informàtica, aules de seminari, despatxos, etc). Així mateix, el doctorand o 
doctoranda també disposa dels recursos materials de la Facultat d’Enologia, Facultat de Química, Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut o l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ), depenent a 
quin departament estigui adscrit/a, a més dels serveis generals què ofereix la URV (CRAI, base de dades, 
Servei de Recursos Científics, Sistemes i recursos per a l’aprenentatge, campus virtual, moodle, comitès 
d’ètica, estabularis, bancs de mostres, etc). De forma específica i com a fet distintiu del nostre programa, 
els alumnes que realitzen la tesi doctoral al nostre programa disposen de la Finca Experimental "Mas dels 
Frares”, on tenen a la seva disposició tant la finca com el celler experimental per a la realització de part 
de la seva recerca. Tots aquests recursos materials i científics són adequats per a què els doctorands 
matriculats al Programa Doctorat d’Enologia i Biotecnologia puguin desenvolupar les tasques concretes 
de la seva tesi doctoral.  

El detall dels recursos materials es presenten a l’Apartat 5.1 de l’annex 5. Respecte a les modificacions 
que s’han produït als recursos disponibles des de la verificació del programa, es pot destacar el trasllat de 
part dels Serveis de Recursos Científics de la URV des del Campus Sescelades a la seva ubicació actual, al 
costat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, així com, la incorporació de nous serveis com el 
COS (Centres de Ciències Òmiques) o una plataforma metabolòmica. De fet, la política de la URV ha estat 
apostar per infraestructures col·lectives que disposen de tècnics especialistes, la qual cosa, ha permès 
l’optimització d’aquests equips d’alt cost i difícil manipulació, afavorint que els diferents grups de recerca 
i departaments tinguin al seu abast tècniques d’última generació, com poden ser la seqüenciació massiva, 
transcriptòmica o proteòmica. Fruit d’aquesta política és la participació dels serveis científics de la 
universitat a Eurecat, que ha ajudat al manteniment d’equipaments i personal necessari per garantir-ne 
la sostenibilitat dels recursos. Tot això, ha comportat que els serveis disponibles pels doctorands/es per 
la realització dels experiments siguin actualment encara més complets.  

A més, els estudiants de doctorat tenen a la seva disposició el CRAI, un lloc únic per a la preparació de la 
defensa de la tesi, ja que es troben aïllats de soroll i disposen d’equips multimèdia i de simulació de 
presentacions. 

Per tant, considerem que els espais, així com els recursos i infraestructures que es troben a disposició dels 
doctorands/es són molt adequats i suficients per poder fer una recerca de qualitat. Tot i així, la URV vol 
millorar alguns equipaments de recerca que estan desfasats i per això, proposa la millora, 2019-20 PM-
EPD- 5-07. 
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D’acord amb els resultats de les enquestes de satisfacció del 2017-18, el grau de satisfacció amb els 
recursos materials de que disposen els doctorands és, en general, bastant elevat, obtenint en mitjana una 
valoració de 7,63 (veure resultats a l’apartat 5.2 i Taula 5.2.1 de l’annex 5).  Els comentaris rebuts sobre 
aquest tema han tingut més a veure amb alguns problemes estructurals per la climatització dels 
laboratoris, així com per alguns episodis d’olors fortes en alguns laboratoris. Totes aquestes incidències 
han estat comunicades als Serveis de Recursos Materials de la URV per tal d’intentar solucionar-les. 

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 molt adequats al nombre de 
doctorands/es i a les característiques del programa.  

 
En progrés vers 
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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, el procés PR-OOU-01 Orientació professional (Evidència 
E5.3). Els serveis que la URV ofereix a tots els seus estudiants i especialment, als de doctorat, objecte 
d’aquest autoinforme son: 

Serveis d’acollida i 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 de programes 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 anglès. Respecte als serveis d’acollida, prestacions 
logístiques i orientació als estudiants internacionals, 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 i 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, 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.  

Addicionalment, a la sessió de benvinguda general de l’EPD, en el programa doctorat d’Enologia i 
Biotecnologia, tal i com s’ha comentat anteriorment, a l’inici de la tesi, la coordinadora fa reunions 
individuals o en petits grups amb els nous doctorands/es matriculats per tal de donar-los tota la 
informació d’interès referent al programa doctorat i a la realització de la tesi. De totes maneres, per tal 
de millorar la integració dels nous doctorands, però també la comunicació i interacció amb la 
coordinadora, professorat del programa, així com amb la resta de doctorands/es, el programa planteja 
organitzar una jornada de benvinguda, cap a finals d’any amb la participació de tot el personal involucrat 
al programa (doctorands/es, directors/es, administració del programa...) (2019-20 PM-PD 5.1). 
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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  

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 a 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'Escola també compta amb una 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. A 
més, s’està treballant per tal que un futur aquest canal de comunicació es pugui realitzar a través del 
Moodle; ara mateix està implantat pels doctorands/es del programa Doctorat Industrial i alguns 
programes de doctorat (per exemple Ciència i Tecnologia Química, Estudis Humanístics, Biomedicina, 
Tecnologia Educativa) però es vol que estigui disponible per tots els programes de doctorat (2019-20-PM- 
EPD-5.2.01, Canal de comunicació a través del Moodle). En el cas concret del programa doctorat Enologia 
i Biotecnologia, es disposa d’un espai moodle des del curs 2014-15 (Figura 3.5.1), en el qual estan donats 
d’alta tots els doctorands i doctorandes i la coordinadora del programa. Encara que inicialment es va crear 
per tal d’informar sobre les activitats formatives del programa, és una via directa de comunicació amb els 
doctorand/es que permet a la coordinadora del programa fer-los arribar totes les informacions d’interès. 

Durant el seu procés formatiu, l'estudiant compta amb el suport de l’EPD que gestiona els estudis de més 
de 1.300 alumnes organitzats en 24 programes de doctorat (curs 2018-2019). La memòria anual que 
publica l'Escola de Doctorat recull de forma detallada les activitats acadèmiques i administratives del 
centre.  
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Figura 3.5.1. Imatge del moodle del programa doctorat Enologia i Biotecnologia, així com del tauler de 
notícies, que serveix de via de comunicació de la coordinadora amb els doctorands/es.  
 

La URV també ofereix als estudiants el Pla de Formació Transversal per a doctorands 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 l’estàndard 1.2 i 6.1 d’aquest autoinforme. En l'organització dels cursos per 
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 no va 
ser fins el curs 2017-2018, i sobre tot, el curs 2018-19, que s’implantà completament. Dintre d’aquesta 
formació, s’ofereixen també 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 
 Communicating research to the media and the públic 
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 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 d’Enologia i 
Biotecnologia, els interessats poden accedir a la pàgina web del programa 
(http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7707/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 secretària del departament que gestiona el doctorat. Les consultes es 
poden realitzar per correu electrònic o de manera presencial a través d’entrevistes personals. 

Beques, ajuts i mobilitat 
 
Una bona part dels estudiants de doctorat realitzen la tesi en el marc d'una beca o contracte 
d'investigació. 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 beques, ajuts i premis corresponents als estudis de 
doctorat, ja siguin específiques de cada programa o generals, contractes per a la investigació (PMF-PIPF 
Programa Martí Franquès, Programa Salvador de Madariaga, 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, Fundació Carolina, etc), Ajudes de mobilitat (Ajudes 
complementaries a les FPU, ajudes de mobilitat predoctoral del Ministeri, Erasmus K107 i K103). Com ja 
s’ha comentat a l’apartat 1.1 d’aquest autoinforme, tant l’EPD com el programa de doctorat volen 
fomentar el finançament als doctorands i per tant, s’han destinat més recursos al programa Martí 
Franquès, ajuts de cotutela... incloent 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 pròpies de la universitat (Martí Franquès, 
beques de projecte...).  
El programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia, a més, utilitza una part del seu pressupost per cofinançar 
els Ajuts Futurs Investigadors, per tal de pagar la matrícula durant tres anys a doctorands/es amb bon 
expedient acadèmic que no disposin de beca o que tinguin algun tipus d’ajut/contracte que no cobreixi la 
matrícula de doctorat. 
Afavorir la mobilitat en els estudis de doctorat és també una prioritat de l'EPD en el context d'incrementar 
la internacionalització dels programes i l'adquisició de competències transversals. En aquest marc, els fons 
de finançament són diversos, per exemple, algunes beques o contractes de doctorat incorporen 
finançament per realitzar estades en un centre o institució. Dins de les accions específiques de mobilitat 
de doctorat hi ha dos programes específics a nivell europeu: Erasmus plus programa KA 103 i 107 dirigit 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. A més, hi ha ajudes estatals dins del programa FPU i ajudes a la 
mobilitat predoctoral per la realització d’estàncies breus en centres d’I+D. Realitzar una mobilitat 
internacional és un dels requisits per optar a la Menció de Doctorat Internacional, per això, des de la URV 
s'intenta facilitar la mobilitat amb accions com les convocatòries dels programes Erasmus. Com s’ha 
comentat anteriorment, el programa doctorat Enologia i Biotecnologia forma part del Oenodoc Joint 
Doctorate Program, coordinat per la Université de Bordeaux, el qual es basa en la realització de tesis en 
règim de cotutela entre al menys dos membres del programa. Aquest programa afavoreix i fomenta la 
mobilitat dels doctorands/es a altres centres d’investigació, encara que actualment no disposa de 
finançament. 
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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, proporcionant una tutorització personalitzada en 
funció de cada àmbit d’investigació. També es preocupen de facilitar la inserció laboral, assegurant-se que 
totes les ofertes de posicions post-doctorals que periòdicament reben els investigadors participants al 
programa doctorat es redireccionin al doctorands/es i als recents doctors a través de les vies habituals de 
comunicació. En cas que l’EPD rebi qualsevol convocatòria laboral, també les fa arribar als doctorands i 
titulats a través dels mitjans oportuns. En un segon nivell, la URV facilita informació general i institucional 
a través de l’Oficina de l’Estudiant (OFES), mitjançant un programa de desenvolupament de la seva carrera 
professional, que li faciliti la integració al món laboral, resumit en el procés PR-OOU-001 del SIGQ de l’EPD 
(Evidència E5.3). 

Així, 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 professional, 
facilitar la seva integració a la vida universitària i donar suport al seu desenvolupament acadèmic i 
professional. Mitjançant accions i programes formatius, es vol que l’estudiant pugui assolir i utilitzar 
estratègies, habilitats i coneixements adients per planificar i implementar el seu desenvolupament 
professional i personal.  

Ocupació URV ofereix:  

 Orientació individual, per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i nivells (grau, màster 
i doctorat) on reben assistència individual amb la tècnica d’orientació professional. Són sessions 
privades 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 versen sobre diverses àrees, amb l’objectiu 
de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament integral per assolir un 
futur professional exitós (consultar el programa a Tallers d’Orientació) 

 Publicacions, recursos per ajudar als estudiants, com a futurs graduats, en tot el procés de 
recerca d’ocupació. Per exemple: Guia d'orientació per a l'ocupació, Recursos d'orientació per la 
recerca d'ocupació (veure més informació a l’espai Publicacions) 

 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 graduats de la URV: Fòrum de 
l'Ocupació Universitària. 

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

Entre les iniciatives de la Universitat per a facilitar la inserció laboral en el món empresarial dels nostres 
estudiants, anualment es fa el Fòrum de l’Ocupació als campus de la URV, que posa en contacte els futurs 
egressats amb potencials contractants del territori (http://www.urv.cat/ca/vida-
campus/serveis/ocupacio-urv/forum-ocupacio/). 
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Per altra banda, 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 d’aquest programa han de desenvolupar una tesi doctoral i realitzar les activitats 
formatives del programa per obtenir la Menció de Doctorat Industrial. L’Escola i els coordinadors de 
doctorat fomenten i fan difusió del programa dins de la universitat i del món empresarial per incrementar 
el nombre de projectes.  

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 va néixer pel 25è aniversari de la Universitat Rovira i Virgili 
per a reconèixer el 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 doctores 
en la seva inserció laboral i desenvolupament professional. Per aquest motiu, es posen a la seva disposició 
a través de l’OFES diferents serveis d’Orientació Professional: orientació professional individual, tallers 
pel desenvolupament professional, accés a la borsa de treball de la URV, convocatòries per Alumni 
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 l’entusiasme i compromís de l’EPD i de tots els programes doctorat, però 
que malauradament va quedar aturat a l’espera de recursos. Tot i això, l’EPD té la voluntat de poder 
reprendre’l (2019-20 PM-EPD-5.2-04-Projecte alumni doctorat). 

Com a última activitat del Doctorat, l'Escola 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 i, més específicament, en el marc del propi programa doctorat d’Enologia i 
Biotecnologia:  

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 Sistema Universitari Català segons 
subàmbit estan disponibles a: http://estudis.aqu.cat/dades. Els resultats disgregats per la URV i, més 
concretament pel/s programa/es de doctorat predecessor/s del programa d’Enologia i Biotecnologia 
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 
d’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). 
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B. L’EPD va implantar, el curs acadèmic 2017-2018, l’enquesta de satisfacció dels doctors i 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 enquestes. Els 
resultats s’analitzen a l’estàndard 6 d’aquest autoinforme (veure resultats Apartat 6.5 i Taules 6.5.1 i 
6.5.2 de l’annex 6).  

C. En el marc del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia, la coordinació del programa ha enviat 
correus personalitzats a totes les titulades, a través de les adreces personals de contacte, per tal 
d’avaluar la seva satisfacció amb el programa doctorat i quina ha estat la utilitat del doctorat en la seva 
orientació professional. En aquests correus es feia difusió de l’enquesta de satisfacció elaborada des 
de l’EPD. La participació de les egressades ha estat força alta, tenint una participació superior al 90%, i 
de les quals es desprèn que la satisfacció general amb l’orientació professional és bastant elevada, ja 
que a la pregunta de si consideren que la formació doctoral rebuda ha estat o està sent d’utilitat en la 
teva carrera professional ha obtingut de mitjana un valor de 7,44 (veure resultats Apartat 6.5 i Taula 
6.5.2 de l’annex 6). 

 
A més, com ja s’ha comentat a l’apartat 3.2 d’aquest informe, la satisfacció dels doctorands/es de la URV, 
així com dels directors de tesi és força elevada, amb una valoració global (en mitjana) de 8 pels 
doctorands/es i de 7,64 pels directors/es de tesi a l’enquesta del curs 2017-18 (veure Taules 5.2.1 i 5.3.1 
de l’annex 5). En particular, dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels doctorands/es del Programa 
en una escala de 1 a 10, els aspectes millors valorats han estat (Evidència E3.11 i Apartat 5.2 i Taula 5.2.1 
de l’annex 5):  
 
 El funcionament de la comissió acadèmica del programa doctorat i la seva coordinació són adequats: 

valoració curs 15-16, 8,43  i valoració curs 17-18, 9. 
 El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és l’adequat: valoració curs 15-16, 8,86  i 

valoració curs 17-18, 8,5. 
 El procés de preinscripció i admissió és transparent (hi ha suficient informació pública i reps 

regularment informació del procés): valoració curs 15-16, 7,71  i valoració curs 17-18, 8,69. 
 Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades: valoració curs 15-

16, 8  i valoració curs 17-18, 8,06. 
 L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és adequada: valoració curs 15-16, 

8,14  i valoració curs 17-18, 8. 
 La informació del estudis de doctorat disponible al web és clara i entenedora: valoració curs 15-16, 

7,43  i valoració curs 17-18, 7,94. 
 Els recursos materials disponibles per fer la tesi doctoral són adequats: valoració curs 17-18, 7,63 

(aquesta pregunta es va afegir a l’enquesta del curs 2017-18). 
 El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil: valoració curs 15-16, 7,86  i valoració curs 

17-18, 7,56. 
 El sistema d’avaluació de l’activitat i el pla d’investigació que fa la URV és adequat : valoració curs 15-

16, 7  i valoració curs 17-18, 7,53. 
 Activitats formatives del programa de doctorat són adequades: valoració curs 17-18, 7,5 (aquesta 

pregunta es va afegir a l’enquesta del curs 2017-18, ja que abans es preguntava conjuntament per les 
activitats formatives específiques i tranversals). 

A les enquestes realitzades al curs 2017-18, cap aspecte ha obtingut una valoració per sota de 7 (i a 
l’enquesta 2015-16, només la pregunta: Les activitats formatives organitzades per als doctorands són 
adequades, va obtenir una valoració de 6,86, però aquesta valoració ha millorat en la enquesta del curs 
2017-18) i per tant, considerem que el nivell de satisfacció dels doctorands/es és elevada. Tot i això, es 
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continuarà treballant en la mateixa línia tant des del programa com des de l’EPD per mantenir i, si és 
possible, incrementar aquest grau de satisfacció. 

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). 

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 doctorat d’Enologia i Biotecnologia assoleix amb excel·lència 
l’estàndard sobre l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Tot i això, 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 això, l’EPD ha previst la millora, 2019-20 PM-EPD- 5-02. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

En relació l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5), les valoracions rebudes per 
part dels doctorands/es i directors/es han estat molt positives, especialment entre els doctorands/es 
(mitjana global del programa: annex enquestes - 8), la qual cosa indica que la seva satisfacció amb la tasca 
realitzada des del programa i l’Escola Doctorat és bona. Per altra part, en el cas dels directors/es, ha 
millorat la seva percepció i satisfacció en la implementació del nou programa doctorat, ja que les 
valoracions ha estat significativament més altes a les enquestes del curs 2017-18 respecte a les obtingudes 
al curs 2015-16, tenint en totes les qüestions, valoracions per sobre de 7.  

Pel que respecta al recursos per la realització de la tesi, els doctorands i doctorandes disposen de recursos 
materials i serveis molt adequats per al desenvolupament de la recerca i l’elaboració i defensa de la tesi 
doctoral. A més, tenen a la seva disposició nombrosos serveis de suport a l’aprenentatge que faciliten la 
seva incorporació al mercat laboral, des d’activitats formatives específiques per doctorands/es dins del 
pla de formació, a sessions d’orientació individual i tallers que ofereix el Servei d’Orientació de la URV. 
Com a punt fort del programa pel suport a l’aprenentatge, destacar l’espai moodle gestionat per la 
coordinadora i que afavoreix el contacte amb els doctorands/es, així com la disponibilitat d’un lloc per 
informar-los de cursos/conferències... Un altre punt fort del programa és la disponibilitat que tenen els 
alumnes de la Finca i Celler Experimental “Mas dels Frares” que els hi permet desenvolupar recerca 
enològica pràctica. Com a millora, el programa doctorat proposa l’organització d’una jornada d’acollida 
per afavorir la integració dels nous doctorands i millorar la interacció entre els doctorands i amb els 
directors/es de tesi que formen part del programa doctorat (2019-20 PM-PD 5.1). 

Finalment, s’ha detectat la necessitat de continuar treballant en els mecanismes de recollida d’informació 
per a l’avaluació de la satisfacció dels agents, així com en la implementació del programa Alumni de 
Doctorat de la URV i els serveis d’orientació professional. En aquest sentit, a nivell d’Escola de Postgrau i 
doctorat, es proposen les següents millores, 2019-20-PM-EPD-5-01-02-03-04-05-06-07, que tenen per 
objecte: 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 i millorar els equips de recerca.  

Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats 
 
Els estudis de Doctorat d’Enologia i Biotecnologia estan enfocats a la formació d'investigadors i 
investigadores en enologia, especialment en la vessant més biotecnològica, proveint al mercat enològic 
de professionals formats per la millora i innovació en el camp de la producció vitivinícola i alimentària. 
L'objectiu principal del Programa Doctorat és el de preparar els doctorands/es per tal que siguin capaços 
d'iniciar i completar una investigació original i innovadora. Aquesta recerca es materialitza en l'elaboració 
d'una tesi doctoral en el camp, principalment de Tecnologia i Ciència dels Aliments. Es pretén, per tant, 
formar doctors que realitzin una tasca investigadora de qualitat. Amb aquesta finalitat, aquests 
investigadors hauran de demostrar també un coneixement profund de la bibliografia específica del tema 
investigat, capacitat de síntesi i interpretació, així com el coneixement dels principals debats i de les 
aportacions científiques més recents, molt especialment, en l'àmbit on hagin centrat la seva investigació. 
Atès que el doctorand és un estudiant i investigador en formació, el doctorat implica tant la consecució 
d'un projecte d'investigació original com el disseny d'un pla individualitzat de formació especialitzada i 
transversal. 

 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 doctorat d’Enologia i Biotecnologia s’han defensat 11 tesis doctorals des de la seva posada 
en marxa sota el marc del RD 99/2011 (Evidència E6.1), la primera tesi es va defensar al curs 2015-16 
(Taula 6.1 de l’annex 1). D’aquestes 11 tesis, 2 corresponen a doctorandes procedents de programes de 
reials decrets anteriors al RD 99/2011. A més, durant aquest període d’avaluació, es van defensar 16 tesis 
doctorals més dintre del programa doctorat Enologia i Biotecnologia, però sota reials decrets anteriors als 
RD 99/2011 (RD 1393/2007 o RD 56/2005), la qual cosa confirma que el programa doctorat té una 
acreditada trajectòria en la realització de tesis doctorals. 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. A més a més, s’espera que 1 tesi doctoral més (apart de la que ja s’ha defensat) sigui 
presentada abans que finalitzi curs 2019-2020 (Evidència E6.2).  

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. La seva pertinència (validesa) i qualitat 
(fiabilitat) són garantides pels mecanismes recollits a tal efecte en el PR-EPD-024, Dipòsit, defensa i 
avaluació de la tesi doctoral (Evidència E6.5). Els temes de les tesis van en consonància amb la recerca 
que es fa als diferents grups de recerca implicats al programa i s’adeqüen a les línies de recerca existents 
al programa. Els projectes de tesi presentats han permès adquirir als doctorands i a les doctorandes les 
competències transversals i especifiques del programa. 

A més a més, al programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia dintre de la normativa específica es demana 
com a requisit als doctorands/es per a poder dipositar la tesi: 

“S’estableix un límit mínim de 3 publicacions, a les quals el doctorand deu figurar com a 1 o 2 autor. 
D’aquestes 3 publicacions, 2 hauran de ser publicades en revistes referenciades a l’ISI i almenys 1 estar 
acceptada al moment de dipositar la tesi”.  

D’aquesta manera, es garanteix tant la qualitat de les tesis, així com la difusió dels resultats obtinguts 
durant la realització d’aquestes tesis. De forma general i per l’històric de tesis presentades al programa 
doctorat, el nombre de publicacions per tesi acostuma a estar entre les 3 i 5 (Taula 6.4 de l’annex 6). A 
més, la major part d’aquestes contribucions (més del 90%) han estat publicades en revistes indexades i 
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de prestigi en l’àmbit d’estudi (revistes de les àrees de Tecnologia dels aliments, agricultura, 
microbiologia, micologia, química aplicada... (Taula 6.4 de l’annex 6). Aquest nombre de publicacions 
evidència 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. 
Respecte a les estades de recerca del doctorands/es, des del programa s’intenta fomentar que es realitzi 
alguna estada de mobilitat, ja que aquesta és una de les activitats formatives obligatòria i transversal de 
la URV i que ja formava part de la memòria de verificació. En la majoria dels casos, són estades de 3-4 
mesos en algun centre internacional de reconegut prestigi, per tal de complementar la formació dels 
doctorands/es amb l’adquisició de noves competències i al mateix temps, poder obtenir el títol de 
doctorat amb menció internacional. De les 11 tesis defensades, 7 han estat amb menció internacional 
(63.6%) i 2 en cotutela (18.2%) (veure taula 3.6.1 d’aquest informe i taula 6.1 de l’annex 6). En els casos 
que aquestes estades no són possibles, degut principalment a un problema de finançament per la manca 
de convocatòries d’ajuts de mobilitat per alumnes de doctorat, s’aconsella l’assistència a congressos tant 
de l’àmbit nacional com internacional, per tal d’afavorir que els nostres doctorands/es interaccionin amb 
investigadors d’altres centres de recerca. Totes aquestes activitats queden registrades al Document 
d’activitats de cada doctorand/a. Tot i això, el programa doctorat proposa una millora, 2019-20 PM-PD 
6.1, fomentar la mobilitat internacional dels doctorands/es, informant-los de les diferents convocatòries 
d’ajudes de mobilitat, especialment les ajudes Erasmus Pràctiques, a través del moodle del programa 
doctorat. 
 
Activitats formatives 

La Comissió Acadèmica del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia és l’encarregada de 
l’organització, el disseny, la supervisió i la coordinació de les activitats de formació específiques del 
programa i també la responsable de garantir que l’avaluació dels resultats d’aprenentatge són coherents 
amb el perfil formatiu.  

El programa desenvolupa una sèrie d’activitats específiques obligatòries i optatives (que es detallen a 
l’evidència E6.4.):   

 Activitat 04: Seminaris específics en Enologia i Biotecnologia (Obligatòria) 
 Activitat 05: Preparació i desenvolupament de projectes científics (Obligatòria) 
 Activitat 06: Curs avançat en anàlisis sensorial i sensometria (Optativa) 
 Activitat 07: Curs avançat en Microbiologia Enològica (Optativa)  
 Activitat 08: Desenvolupament d’empreses de base biotecnològica aplicades a enologia 

(Obligatòria)  
 Activitat 09: Curs avançat en Tecnologia Enològica (Optativa) 

 

De les quals, les activitats 04, 05 i 08 són activitats obligatòries per tots els doctorands/es, que cal satisfer 
per a poder dipositar la tesi. La realització d’aquestes activitats per part dels doctorands són controlades 
anualment en el document d’activitats de cada doctorand/a i s’avaluen en el moment de dipositar la tesi. 

A més, com s’ha mencionat anteriorment, les tesis han de constar, com a mínim, de tres capítols en format 
article, dels quals un ha d’estar acceptat en una revista indexada en el moment de dipositar la tesi.  

Aquestes activitats es consideren un requisit mínim del programa per a garantir una qualitat mínima en 
la formació dels nostres doctorands.  

Com ja s’ha comentat a l’estàndard 1.2, a les enquestes realitzades els cursos 2015-16 i 2017-18, tant els 
doctorands/es com els seus directors/es van valorar positivament aquestes activitats. Al curs 2015-16, en 
una pregunta més general sobre les activitats formatives, les valoracions van ser en mitjana de 6,8 pels 
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doctorands/es i de 7,1 pels directors/es (Evidència E3.11). Mentre que en el curs 2017-18, on es va 
preguntar de forma més específica per les activitats formatives, diferenciant les específiques del 
programa de les activitats transversals organitzades per la EPD, els doctorands/es van valorar les activitats 
formatives específiques del programa amb un 7,5 de mitjana i amb un 7,2 les transversals, mentre que els 
directors van valorar amb un 7,6 les activitats específiques i amb un 7,3 les transversals (veure Taules 
5.2.1 i 5.3.1 de l’annex 5). Per tant, tot i que es valoren lleugerament millor les activitats formatives 
organitzades pel programa, totes les activitats estan força ben valorades. A més, alguns doctorands/es 
van incloure comentaris sobre les activitats formatives a les enquestes, demanant cursos en anglès, així 
com més varietat i places en els cursos tranversals de formació. Degut a aquests comentaris i altres 
realitzats per doctorands/es d’altres programes doctorats, es van incloure dos propostes de millora a 
l’informe de seguiment del Programa doctorat fet al curs 2015-16, una específica del programa (2015-16 
M2: Reduir càrrega d’hores d’activitats formatives obligatòries) i una altra genèrica per tots els programes 
doctorats  (2015-16 M4: Proposar l’organització d’activitats en anglès al Servei Lingüístic), després de fer 
una revisió de l’oferta formativa.  

Per tal de complir amb aquesta proposta de millora, des del programa doctorat es va fer una revisió de 
les activitats formatives obligatòries i optatives, reduint les hores dels cursos, especialment dels 
obligatoris, i adequant els control i avaluació dels diferents cursos, per apropar-la a la dinàmica de treball 
real. A més, també es va afegir una nova activitat formativa optativa (Activitat 09: Curs avançat en 
Tecnologia Enològica). Aquestes modificacions de les activitats formatives, respecte al que apareixia a la 
memòria de doctorat verificada, han estat avaluades i aprovades per AQU Catalunya, el 3 de juliol de 2019 
(Evidència P2.9).  

Pel que respecta a les activitats formatives transversals (veure l’estàndard 1.2 de l’autoinforme), l’EPD és 
l’encarregada i responsable de proporcionar una oferta oberta a tots els doctorands i doctorandes de la 
URV a través del Pla de formació transversal pels doctorands de la URV (Evidència E1.12). A més a més de 
coordinar, fer la difusió del cursos, seminaris i activitats disponibles a la URV, l’EPD ha consolidat el seu 
compromís en l’assegurament que els doctorands/es adquireixin les competències i habilitats 
relacionades amb una investigació científica de qualitat, a través del Programa de Formació Transversal 
per a Doctorands de la URV (Evidència E1.12). Aquest programa, que respon a les necessitats de formació 
dels futurs doctors i doctores i facilita l’adquisició de competències transversals, també té com a finalitat 
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. Com a resultat 
de les enquestes, l’EPD ha ampliat tant aquesta oferta de cursos de formació transversal com la seva 
periodicitat per fer-los accessibles a un nombre més gran de doctorands/es. A més a més, s’està intentant 
que l’oferta d’activitats per cada curs acadèmic estigui disponible a l’inici de curs per tal de que els 
doctorands/es es puguin programar. Dintre d’aquesta oferta, hi ha cursos per millorar la formació dels 
doctorands /es en anglès (amb cursos del tipus “Writing scientifics articles in english” o “Presentation 
skills in Science & Technology”, “Your first conference” o “Using posters to communicate research”, així 
com a cursos de diferents temàtiques ofertats en anglès per a que els estudiants estrangers hi puguin 
accedir (Exemples: “Research data management”, “The literature review process in Science & Tecnology” 
“Get the most of your PhD to become an independent researcher: tricks of the trade” o “A toolbox for 
improving creativity in research”), per tal de donar resposta a les demandes d’alguns doctorands/es 
(2015-16 M4).  
 

L’avaluació de les activitats formatives depèn de la tipologia de l’activitat. Les activitats formatives 
organitzades per la Universitat (transversals o del programa) són avaluades pel professorat mitjançant els 
mecanismes definits per la pròpia activitat i són acreditades, si escau, amb certificació d’assistència i 
aprofitament. Per la seva part, les activitats formatives específiques del programa són avaluades pel 
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director/a de tesi i per la Comissió Acadèmica. Aquestes activitats tenen definida a la seva fitxa com 
s’avaluen (Evidència P2.8).  De fet, en l’última modificació del programa doctorat, com s’ha comentat 
anteriorment, es va modificar aquesta avaluació per tal d’adequar-la a la dinàmica de treball real. 
 
En el marc del programa doctorat, els estudiants han realitzat i registrat al seu document d’activitats per 
a l’avaluació del seu director/a, el darrer curs acadèmic (curs 2018-19), 169 activitats formatives 
(Evidència E6.6). Encara que aquesta taula té només un valor orientatiu, ja que no podem arribar a saber 
amb detall si els doctorands informen de totes les activitats que realitzen, aquest elevat nombre 
d’activitats formatives, indica que els doctorands/es del nostre programa han fet unes 7 activitats 
formatives en mitjana durant el curs 2018-19, mostrant la gran implicació i interès demostrat  pels nostres 
doctorands/es en millorar la seva formació tant transversal com específica. 

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).  

Els directors i les directores del programa són els encarregats de fer el seguiment i l’avaluació del pla 
d’investigació (PlaInv) i el document d’activitat del doctorand/a (DAD) en primera instància (Evidència 
E1.8). Aquesta avaluació feta pels director/es és després ratificada per la Comissió Acadèmica del 
programa i l’EPD. Durant aquesta avaluació es comprova si els doctorands/es han fet les activitats 
formatives corresponents, com va l’assoliment dels objectius de tesi planificats, i si els aprenentatges 
adquirits pels doctorands i doctorandes són coherents amb el perfil de formació pretès. Aquesta avaluació 
per tant, ens permet tenir un major control de l’evolució dels doctorands i detectar possibles problemes, 
tant relacionats amb les activitats formatives, com amb el desenvolupament de la tesi en un moment on 
encara es pot solucionar o reconduir, en el cas de que sigui necessari. Per fer aquesta avaluació més fàcil 
pels directors/es, tal i com s’ha comentat a l’estàndard 1.2 d’aquest autoinforme, s’ha incorporat un punt 
al pla de millora (2019-20 PM-PD 6.2), on es proposa  elaborar una rúbrica, amb uns criteris ben definits, 
que es farà arribar a tots els directors/es del programa, per a què l’omplin quan fan l’avaluació del DAD i 
PlaInv dels seus doctorand/es i la facin arribar a la coordinadora del programa per tal de millorar el control 
de l’assoliment dels objectius de tesi i de les activitats formatives obligatòries.  

Posteriorment, en el moment del dipòsit de la tesi, la coordinadora comprova que la tesi dipositada 
compleix els criteris especificats pel programa, format, publicacions... (Evidència E6.7. Criteris per dipòsit 
de tesis Programa), així com que ha cobert com a mínim totes les activitats formatives obligatòries del 
programa i elabora un petit informe que comparteix amb la resta de membres de la Comissió Acadèmica 
juntament amb tota la documentació presentada pel doctorand/a per tal d’aprovar el dipòsit de la tesi. 

En el cas de que el doctorand/a no compleixi algun dels requisits establerts per la Comissió Acadèmica pel 
dipòsit de tesi, com per exemple, no tenir disponible un article acceptat en el moment del dipòsit, la 
Comissió Acadèmica ha establert un protocol per l’avaluació d’aquestes tesis (Evidència E6.8. Protocol 
per l'avaluació de tesis sense article acceptat). D’aquesta manera es garanteix que totes les tesis 
dipositades al nostre programa compleixen amb els criteris de qualitat del programa. 
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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 

Els indicadors que es presenten tant a la Taula 3.6.1, així com a l’Annex 6 i a l’Evidencia E6.1, només 
recullen la informació sobre les tesis completades en els 6 cursos anteriors dins del RD99/2011. De forma 
global, en el decurs d’aquests sis cursos, el nombre total de tesis defensades ha estat de 11, totes elles 
realitzades per dones i amb dedicació completa (veure Taula 3.6.1 ).  

 

Taula 3.6.1 Indicadors i resultats acadèmics de les tesis defensades al programa 

 Curs 2015-16 Curs 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 

 H D H D H D H D H D 

Tesis defensades a temps 
complet 

 1  3  3  3  1 

Durada mitjana a temps 
complet. 

 0.8  2.73  3  4.1  2 

Tesis defensades amb 
qualificació Cum Laude 

(%) 
 100%  66,7%  100%  100%  100% 

Tesis defensades amb 
Menció Internacional (%) 

 100%  0%  100%  100%  0% 

Tesis realitzades en 
cotutela (%) 

 0%  33,3%  0%  0%  100% 

Font: URV en xifres, dades a gener 2020. 
 

La durada mitjana de les tesis ha estat de 3 anys (Taula 6.1 de l’annex 6), encara que el més habitual en el 
nostre programa és que la durada de les tesis s’apropi més als 4 anys. En el nostre àmbit resulta complicat 
que una tesi es pugui defensar en menys de 3 anys, ja que si, ja de forma general, podem dir que és difícil 
realitzar una tesi experimental en 3 anys, en el nostre programa, això es complica encara més, ja que en 
molts casos, els experiments s’han d’ajustar al cicle de la vinya i per tant, l’obtenció de mostres i el 
disseny/desenvolupament d’alguns experiments només es poden realitzar un cop a l’any. A més a més, 
com a requisit del programa es demana tenir almenys un article acceptat al moment del dipòsit de la tesi, 
el que també retarda la finalització de les tesis. El fet que la mitjana presentada en aquest informe sigui 
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més baixa, es deu bàsicament a que dos de les tesis van ser presentades per doctorandes que provenien 
d’un RD anterior, i per això, van poder ser defensades durant el seu primer any al programa.  

Totes les tesis van ser avaluades amb la màxima qualificació, obtenint a més un 91% d’elles, el cum laude 
(Taula 6.1 de l’annex 6). Addicionalment, un 63,64% han estat tesis amb menció internacional i un 18,18%, 
tesis en cotutela. Per tant, es pot dir que el 81,81 % de les tesis defensades han realitzat una estada 
d’almenys 3 mesos a l’estranger.  

 Abandonament del programa de doctorat 
 
El percentatge actual d’abandonament del programa, tenint en compte els sis cursos de l’avaluació, és del 
7,02% (veure Taula 6.2 de l’annex 6). El dos primers cursos no vam tenir cap abandonament. Durant el 
curs 2015-16, es van produir dos abandonaments, que van ser per la no formalització de la matrícula per 
motius personals. Un dels casos era una doctoranda que estava fent el doctorat en cotutela amb la 
Université de Bordeaux dintre del programa Oenodoc Joint Doctorate Program, però per motius personals 
(naixement d’un filla), va decidir no continuar amb la cotutela. En els cursos posteriors, hem tingut dos 
abandonaments més, tots ells també per motius personals, ja que les doctorandes després de començar 
la seva tesi, van decidir que no era el que volien fer i van decidir no continuar amb el seu doctorat. 
L’avaluació anual a través del SAD, així com la millora que es vol implantar a través de la rúbrica (2019-20 
PM-PD 6.2) és un bon sistema pels directors/es, així com per la Comissió Acadèmica,  per detectar 
possibles problemes en el desenvolupament i seguiment de les tesis i poder actuar per reconduir aquesta 
situació que podria portar a l’abandonament. També s’espera que la jornada de benvinguda (2019-20 PM-
PD 5.1) afavoreixi la millor integració i interacció dels doctorands/es dins del programa, i això sigui positiu 
pel desenvolupament de la tesi des d’un punt científic, formatiu i social.   
 

 Resultats científics de les tesis doctorals 

La producció científica derivada de les tesis doctorals (publicacions, patents, etc.) considerem que és  
elevada. La mitjana d’articles en les tesis doctorals presentades durant aquest període està en 4 articles.  
Aquestes publicacions presenten un índex de qualitat elevat, donat que el 94% es publiquen en revistes 
indexades i d’aquestes un 57,4%, han estat publicades en revistes del primer quartil, pujant aquest 
percentatge a més del 76%, quan considerem revistes de primer i segon quartil. Aquestes publicacions 
han estat citades una mitjana de 9 vegades, encara que hi ha algunes publicacions que tenen entre 30 i 
40 cites (veure Taula 6.4 de l’annex 6). 

Respecte les estades de recerca dels doctorands/es, com ja s’ha comentat anteriorment, un 81,18% han 
fet una estada de mobilitat com a mínim de 3 mesos, un 63,64% ho han fet com a menció internacional i 
un 18,18%, com a tesis en cotutela (Taula 3.6.1). Si el percentatge el calculem respecte al nombre total 
d’alumnes, varia entre el 5 i el 21%, depenent del curs (veure Taula 6.3 de l’annex 6). Des del programa 
doctorat, s’intenta fomentar aquestes estades en mobilitat ja que aquesta és una de les activitats 
formatives obligatòria i transversal de la URV descrita a la memòria de verificació. Les doctorandes que 
no han pogut fer aquesta estada s’ha degut a la manca d’ajudes de mobilitat. Per aquest motiu, com s’ha 
comentat a l’apartat 6.1 d’aquest autoinforme, el programa doctorat planteja una millora, 2019-20 PM-
PD 6.1, per fomentar la mobilitat internacional dels doctorands/es, informant-los de les diferents 
convocatòries d’ajudes de mobilitat, especialment les ajudes Erasmus Pràctiques, a través del moodle del 
programa doctorat. Aquestes estades queden registrades al Document d’activitats de cada doctorand/a i 
compten amb la validació i reconeixement dels seus directors/es, tutor/es i la Comissió Acadèmica del 
programa  
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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 

Com s’ha comentat a l’estàndard 3.2, per a tenir dades específiques del nostre programa, la coordinació 
ha fet un esforç per a seguir el perfil ocupacional de les egressades al programa d’Enologia i Biotecnologia 
dins el període avaluable (2013-2020). Així, les accions específiques de seguiment dels titulats portades a 
terme pel programa de doctorat han estat:  

 Enviar a totes les egressades un parell d’enquestes per correu electrònic: 

o Enquesta sobre Processos: A enviar a tots els Doctors i Doctores del 
programa: https://opina.urv.cat/c/108457 

o Enquesta sobre Carrera Professional: A enviar als Doctors i Doctores que fa més de 6 
mesos que van defensar la tesi: https://opina.urv.cat/c/108427 
 

 La mida del nostre programa, ens permet poder fer un seguiment personalitzat als diferents 
titulats per part de la coordinadora, amb la qual cosa tenim informació sobre la orientació 
professional de totes les nostres titulades 

Així, de les 11 doctores, 8 d’elles continuen relacionades amb la investigació, fent postdocs tant en 
universitats nacionals com internacionals o treballant en empreses relacionades amb l’enologia i/o la 
biotecnologia. De fet, 3 es troben en la actualitat realitzant estades post-doctorals en diferents 
universitats (University of Buffalo, Universidad de Palencia, Universitat Rovira i Virgili), 1 treballa en un 
centre d’investigació (INCAVI), 3 en empreses enològiques o  biotecnològiques (Laffort, Pintaluba, cellers 
d’Uruguai) i 1 és professora a la Universitat de la Repúbica de Uruguai, on fa tasques docents i 
d’investigació. Per un altre costat, les 3 restants s’han decantat per la docència, 1 és professora associada 
a l’Universitat Rovira i Virgili, i 2 estant fent classes en Educació Secundària. Per tant, podem dir que en la 
majoria dels casos, el doctorat realitzat ha estat important per definir el perfil ocupacional actual de les 
nostres egressades. De fet, a l’enquesta realitzada entre les titulades, la valoració mitja d’aquesta 
pregunta ha estat d’un 6.78, la qual cosa, posa en evidència que menys en alguns casos concrets (les 
persones que estan treballant en Secundària), per la majoria aquesta formació ha estat important (veure 
Apartat 6.5 i Taula 6.5.2 de l’annex 6). 

Si ens fixem en les dades obtingudes en aquesta enquesta realitzada per l’EPD, el primer que observem, 
com ja s’ha comentat anteriorment, és que hem tingut una alta taxa de resposta, 90% del total de les 
nostres egressades, per tant, tenim una imatge molt real de la seva situació actual.  

La inserció laboral de les doctorandes és força alta, ja que totes les nostres titulades es troben treballant 
actualment, i en l’enquesta realitzada, les doctorandes donen un valor mitjà de 7,78, a la pregunta sobre 
si la seva actual feina està en consonància amb l’àmbit del programa doctorat i un 7,44, a si consideren 
que el seu doctorat ha estat o està sent d’utilitat per la seva carrera professional. Aquestes dades són una 
mica superiors als d’altres àmbits relacionats. De fet, el ítem que menys valoren les nostres doctores a 
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nivell de carrera professional i estatus ocupacional és la utilitat de tenir una menció internacional, amb 
un 5,57 de mitjana (Apartat 6.5 i Taula 6.5.2 de l’annex 6).  

Finalment, si comparem aquets resultats amb l’enquesta d’inserció laboral d’AQU (Apartat 6.6 de l’annex 
6), també s’extreu que els doctors/es del nostre programa tenen una taxa d’ocupació elevada, fan 
funcions de doctor i repetirien els estudis de doctorat en un percentatge més elevat que el que s’obté a 
l’àmbit de les Ciències Experimental. Encara que aquestes dades són molt poc representatives pel baix 
nombre de la mostra enquestada, sí que van en concordança amb els obtinguts pel programa amb 
l’enquesta feta pel l’EPD (veure Apartat 6.5 de l’annex 6). De fet, aquest 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, i que per 
tant, pertanyien als programes doctorat predecessors, regulats per RD anteriors al RD99/2011 (veure 
Apartat 6.6 de l’annex 6). Tot i així, el que podem extreure de totes aquestes dades és que la taxa 
ocupacional del nostres doctors/es és força elevada i que molts d’ells treballen en llocs on es valora la 
seva formació de doctor/a.  

Com a part de la millora contínua per al futur, des de l’EPD, s’ha posat en marxa recentment una enquesta 
de titulats per a poder donar resposta de forma eficaç i centralitzada al control dels titulats doctors en el 
procés continu de millora. Per tant, d’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de 
doctorat assoleix amb excel·lència, l’estàndard segons el qual els valors dels indicadors d’inserció laboral 
són adequats per a les característiques del programa doctorat. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (Estàndard 6), s’han defensat 11 tesis durant el 
període d’avaluació, les quals han presentat un alt estàndard de qualitat, amb un mitjana de 4 
publicacions per tesi, majoritàriament publicades en revistes indexades (94%), estant un 76% d’aquestes, 
publicades en revistes de primer o segon quartil. Aquest alt nombre de publicacions està relacionat amb 
el fet de què al programa s’exigeixin tres publicacions (capítols en format article), una d’elles ja acceptada 
en el moment del dipòsit, la qual cosa garanteix una bona difusió dels resultats obtinguts durant la 
realització de les tesis. A més, un 81,18% dels doctorands/es han fet alguna estada mobilitat o bé per 
obtenir la menció internacional o bé per realitzar una tesi en cotutela, la qual cosa permet la 
internacionalització dels nostres doctorands/es així com establir cooperacions amb altres universitat i 
centres de recerca. Tot i aquests bons resultats a nivell d’internacionalització, des del programa es vol 
fomentar que el màxim nombre possible de doctorands/es puguin fer aquestes estades de mobilitat i per 
això, es proposa una millora (2019-20 PM-PD 6.1) per tal de mantenir informats als doctorands de les 
convocatòries d’ajuts a través del moodle del programa. A més, des de l’EPD, també es vol incrementar 
la internacionalització de les tesis, i per això, es proposa millorar la mobilitat europea a través de la Xarxa 
Aurora (2019-20 PM-EPD- 6-01). Quant a resultats científics derivats de les tesis, l’EPD proposa com a 
millores promocionar la publicació d’articles en Open acces i millorar el nombre de publicacions derivades 
de les tesis (2019-20 PM-EPD-02-03). Finalment, a nivell de programa doctorat, es proposa una millora 
per facilitar el control i avaluació de les activitats formatives obligatòries als directors/es de tesis, 2019-
20 PM-PD 6.2. 

 Per tot l’indicat anteriorment, considerem 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 

Taula 4.1 Valoració final del programa de doctorat 

Programa de doctorat d’Enologia i Biotecnologia 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 x  2019-20 PM-
EPD-1.1-01 

2019-20 PM-PD 
1.1 

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 x  2019-20 PM-
EPD-1.2-01 

2019-20 PM-PD  
6.2 

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 x -- 2019-20 PM-
EPD-3-01 

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

2019-20 PM-PD 
5.1 

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   2019-20 PM-PD 
6.1 

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 x  2019-20 PM-PD 
6.2 

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 

La Comissió Acadèmica del programa doctorat d’Enologia i Biotecnologia, encapçalada per la coordinadora, conjuntament amb 
l’EPD, ha reflexionat sobre el funcionament i resultats del programa. Aquesta reflexió s’ha basat en les dades i indicadors 
recollits en el sistema d’informació institucional, la informació pública, les opinions dels agents i la informació qualitativa 
derivada del SIGQ.  

Com a conclusió general, la valoració dels resultats de la implantació del Programa Doctorat d’Enologia i Biotecnologia és que 
han estat molt satisfactoris, encara que hi ha alguns aspectes que s’hauran de millorar de cara al futur. 

Pel que fa a la Qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), de forma resumida i per concloure la valoració considerem que un 
dels punts forts del programa és l’adequació dels perfils dels estudiants de nou accés. El programa doctorat Enologia i 
Biotecnologia és un programa amb una temàtica específica, molt enfocada a les necessitats del sector enològic i d’altres 
productes fermentats, per tant, amb unes necessitats de formació bastant específiques, per això, el fet que molts dels 
doctorands/es provinguin del màster en Begudes Fermentades (anteriorment Màster en Enologia), potencia la idoneïtat de la 
seva formació per a la realització de la tesi doctoral. No obstant, aquesta especificitat també comporta alguns handicaps: el 
nombre d’alumnes que el programa pot acceptar cada any és limitat, en part degut a que els grups de recerca implicats són de 
mida relativament petita, i per tant, el nombre d’alumnes que poden tutoritzar no es massa alt i per altra part, a que la 
disponibilitat d’ajuts o contractes de doctorat és baixa, el que limita la captació d’alumnes, ja que no és habitual que un alumne 
faci una tesi doctoral en el nostre àmbit sense cap finançament. Tot i això, el fet de tenir un nombre baix d’alumnes ens permet, 
en canvi, fer un millor seguiment dels doctorands/es, més àgil i proper, i mantenir una molt bona qualitat al programa doctorat. 
A més, l’Escola de Postgrau i Doctorat amb l’objectiu de millorar el finançament i la captació de doctorands proposa les següents 
millores 2019-20 PM-EPD-1.1-01, 2019-20 PM-EPD-1.1-02, 2019-20 PM-1.1-03.  

La distribució dels alumnes entre les línies de recerca és en general adequada, encara que hi ha alguna línia de recerca que 
encara s’hauria de potenciar més. De fet, a l’informe de seguiment del curs 2015-16, van ficar com a millora, potenciar un parell 
de línies de recerca que no tenien cap doctorand en aquell moment i actualment les dues tenen un doctorand/a. Tot i això, cal 
continuar treballant en aquesta línia per tal d’incrementar el nombre de doctorands/es en algunes línies de recerca i per això, 
hem mantingut aquest punt al nostre pla de millora (2019-20 PM-PD 1.1). Un altre punt fort del programa és l’estabilitat del 
programa a nivell de professorat, ja que la major part són professors permanents de la Facultat d’Enologia i pertanyen a grups 
de recerca reconeguts i de referència de les seves àrees d’estudi, el que assegura una qualitat al llarg del temps i és una garantia 
per a la formació del futurs doctors. 

Respecte a les activitats de formació, durant aquest període i gràcies a la revisió feta durant el seguiment del programa 
doctorat, s’ha reduït la dedicació dels doctorands/es per assolir les activitats formatives, ja que la planificació inicial era massa 
exigent. Aquesta reestructuració de les activitats formatives ha estat valorada positivament pels doctorands/es. A més, des de 
l’Escola de Postgrau i Doctorat amb l’objectiu de millorar les activitats formatives transversals que l’EPD posa a disposició dels 
doctorands, es vol millorar l’oferta de cursos virtuals i en més idiomes, 2019-20 PM-EPD-1.2-01. Per altra part, al nostre 
programa es considera que l’assistència a conferències, cursos i congressos és la millor manera per als doctorands de poder 
ampliar la seva formació, així com per interactuar amb altres investigadors i obtenir una visió més global de la investigació, per 
tant, es continuaran fomentant accions cap aquesta formació. 

Quant a la informació pública (Estàndard 2), valorem com a punt fort, l’esforç continuat en mantenir, revisar i actualitzar la 
informació pública, tal i com es va plantejar al 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 doctorat Enologia i Biotecnologia i el seu desenvolupament (activitats formatives especifiques, 



sistema d’avaluació, ajuts i beques, línies d’investigació del programa i el seu professorat, entre d’altres). Aquesta informació és 
accessible per a tots els agents d’interès i inclou tant resultats acadèmics com de satisfacció, a més d’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. Tot i això, encara es necessita 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, 2019-20 PM-EPD-3-04.  

Globalment, si reflexionem sobre l’eficàcia del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (Estàndard 3), actualment el SIGQ 
aprovat està completament implantat i l’EPD proporciona a tots els grups d’interès, tots els documents relatius al SIGQ, Política 
de Qualitat, Manual de Qualitat, Informes de seguiment, Memòria 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, planificar i dur a terme les millores i  modificacions 
oportunes. Els aspectes que s’han detectat 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, els acords de compromís, els sistemes 
de suport a l’aprenentatge i els serveis d’orientació per incorporar la perspectiva de gènere (2019-20 PM-EPD-3-02), 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). 

Si ens centrem en l’adequació del professorat (Estàndard 4), un punt fort del programa és la forma de seleccionar al seu 
professorat, ja que al requisit d’investigador actiu imposat per la URV, el programa demana un sexenni viu als directors. En el cas 
de no tenir el sexenni pel tipus de contracte o altres motius, la comissió acadèmica avalua el CV de l’investigador per valorar si 
compleix els mèrits suficients per poder ser director de tesi al programa. Encara que al nostre programa, el % de professorat 
amb sexenni viu (tenint en compte professors amb sexenni viu i amb sexenni assimilat) és força elevat (94,7%), la universitat ha 
detectat de, forma general, una estabilització en el % de sexennis del professorat i ha plantejat com a proposta de millora, 2019-
20 PM-EPD-4-01, promocionar entre els departaments la importància d’incrementar el % de professorat amb sexenni viu. A més, 
considerem que el professorat del programa és suficient per a desenvolupar les tasques de direcció i seguiment dels 
doctorand/es i que els directors del nostre programa tenen un reconeguda experiència investigadora. Tot això, es veu reflectit 
en el alt grau de satisfacció dels nostres doctorands/es amb la labor dels seus directors/es de tesi. Al programa, a més a més, es 
fomenten les codireccions de les tesis amb dos objectius, assegurar un bon suport als doctorands/es durant la realització de la 
tesi, però també ajudar a la formació en  supervisió de tesis dels director/es novells/es. Un altre punt fort del programa és la 
col·laboració amb professors d’altres universitats i centres de recerca per mitjà de codireccions i cotuteles, la qual cosa garanteix 
una qualitat excel·lent de les direccions de tesi. Com a millora, intentar augmentar les tesis en algunes àrees del programa, 
2019-20 PM-PD 1.1.   

En relació l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5), les valoracions rebudes per part dels doctorands/es i 
directors/es han estat molt positives, especialment entre els doctorands/es (mitjana global del programa: annex enquestes - 8), 
la qual cosa indica que la seva satisfacció amb la tasca realitzada des del programa i l’Escola Doctorat és bona. Per altra part, en 
el cas dels directors/es, ha millorat la seva percepció i satisfacció en la implementació del nou programa doctorat, ja que les 
valoracions ha estat significativament més altes a les enquestes del curs 2017-18 respecte a les obtingudes al curs 2015-16, 
tenint en totes les qüestions, valoracions per sobre de 7.  

Pel que respecta al recursos per la realització de la tesi,  els doctorands i doctorandes disposen de recursos materials i serveis 
molt adequats per al desenvolupament de la recerca i l’elaboració i defensa de la tesi doctoral.  A més, tenen a la seva disposició 
nombrosos serveis de suport a l’aprenentatge que faciliten la seva incorporació al mercat laboral, des d’activitats formatives 
específiques per doctorands/es dins del pla de formació, a sessions d’orientació individual i tallers que ofereix el Servei 
d’Orientació de la URV. Com a punt fort del programa pel suport a l’aprenentatge, destacar l’espai moodle gestionat per la 
coordinadora i que afavoreix el contacte amb els doctorands/es, així com la disponibilitat d’un lloc per informar-los de 
cursos/conferencies... Un altre punt fort del programa és la disponibilitat que tenen els alumnes de la Finca i Celler Experimental 
“Mas dels Frares” que els hi permet desenvolupar recerca enològica pràctica. Com a millora, el programa doctorat proposa 
l’organització d’una jornada d’acollida per afavorir la integració dels nous doctorands i millorar la interacció entre els doctorands 
i amb els directors /es de tesi que formen part del programa doctorat (2019-20 PM-PD 5.1). 

Finalment, s’ha detectat la necessitat de continuar treballant en els mecanismes de recollida d’informació per a l’avaluació de la 
satisfacció dels agents, així com en la implementació del programa Alumni de Doctorat de la URV i els serveis d’orientació 



professional. En aquest sentit, a nivell d’Escola de Postgrau i doctorat, es proposen les següents millores, 2019-20-PM-EPD-5-01-
02-03-04-05-06-07, que tenen per objecte: 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 i millorar 
els equips de recerca.  

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (Estàndard 6), s’han defensat 11 tesis durant el període d’avaluació, les 
quals han presentat un alt estàndard de qualitat, amb un mitjana de 4 publicacions per tesi, majoritàriament publicades en 
revistes indexades (94%), estant un 76% d’aquestes, publicades en revistes de primer o segon quartil. Aquest alt nombre de 
publicacions està relacionat amb el fet de què al programa s’exigeixin tres publicacions (capítols en format article), una d’elles ja 
acceptada en el moment del dipòsit, la qual cosa garanteix una bona difusió dels resultats obtinguts durant la realització de les 
tesis. A més, un 81,18% dels doctorands/es han fet alguna estada mobilitat o bé per obtenir la menció internacional o bé per 
realitzar una tesi en cotutela, la qual cosa permet la internacionalització dels nostres doctorands/es així com establir 
cooperacions amb altres universitat i centres de recerca. Tot i aquests bons resultats a nivell d’internacionalització, des del 
programa es vol fomentar que el màxim nombre possible de doctorands/es puguin fer aquestes estades de mobilitat i per això, 
es proposa una millora (2019-20 PM-PD 6.1) per tal de mantenir informats als doctorands de les convocatòries d’ajuts a través 
del moodle del programa. A més, des de l’EPD, també es vol incrementar la internacionalització de les tesis, i per això, es 
proposa millorar la mobilitat europea a través de la Xarxa Aurora (2019-20 PM-EPD- 6-01). Quant a resultats científics derivats 
de les tesis, l’EPD proposa com a millores promocionar la publicació d’articles en Open acces i millorar el nombre de publicacions 
derivades de les tesis (2019-20 PM-EPD-02-03). Finalment, a nivell de programa doctorat, es proposa una millora per facilitar el 
control i avaluació de les activitats formatives obligatòries als directors/es de tesis, 2019-20 PM-PD 6.2.  



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 d’Enologia i Biotecnologia (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 d’Enologia i Biotecnologia 

Diagnòstic 
Identificació 

de les 
causes 

Objectius a 
assolir 

Codi 
Accions 

proposades 
Prioritat Responsable Terminis 

Implica 
modificació? 

Nivell 
(programa de 

doctorat, 
centre, 

universitat.) 

Indicador de 
seguiment 

seguiment 

Poc alumnat 
amb perfil 
adequat per 
determinades 
línies de 
recerca 

Manca de 
finançament 

Línies de recerca 
amb més capacitat 
per admetre 
alumnes que 
augmentin els 
matriculats  

M1 

Promoure accions 
per captar alumnes 
amb perfil adient 
per les línies 
d’investigació de 
Tecnologia 
d’Aliments i 
d’Unitat de 
Micologia i 
Microbiologia 
Ambiental 

mitja 
Comissió 
Acadèmica PD 

2019-20 NO 
Programa de 
Doctorat 

Doctorands 
matriculats a les línies 

en qüestió. 

Implantat.  
Actualment, les dues 

línies tenen 
doctorands. Aquest 

serà un procés 
continu 

Volum de 
càrrega de 
treball 
inassolible pels 
doctorands 

Requeriments 
de la memòria 
de verificació 

Equilibri de les 
activitats formatives 
amb el 
desenvolupament 
de la tesi  

M2 

Reduir càrrega 
d’hores d’activitats 
formatives 
obligatòries 

Alta 
Comissió 
Acadèmica PD 

2016-17 SI 
Programa de 
Doctorat 

Reducció d’hores en 
les activitats 
formatives 

Implantat  
S’ha modificat la 

memòria, aprovat per 
AQU 

Dispersió en el 
model 
d’enquestes 
URV 

Nombre 
d’enquestes 
massa alt 

Coherència al 
procés d’enquestes 

M3 

Simplificar i 
informatitzar el 
procés de recollida 
de dades 

Alta 
Vicerectorat 
d’Avaluació de 
Qualitat 

2016-17 SI URV 
Reducció nombre 

enquestes 

La URV ha reduït el 
nombre d’enquestes, 
tot i que a doctorat no 

afecta ja que 
disposem de 2 
enquestes de 

satisfacció: una a 
titulats i l’altre a 

estudiants i 
directors/es de tesi 

Enquestes 
d’estudiants, 
propostes de 
millora 

 

Oferta de cursos 
impartits en anglès 
per promoure la 
mobilitat dels 
estudiants 

M4 

Proposar 
organització 
d’activitats al 
Servei Lingüístic 

Mitja Director EPD 2019-20 NO URV 
Oferta de cursos en 

anglès 

Implantat,  

L’EPD ha treballat i 
continuarà fent-lo 

juntament amb l’ICE 
per ofertar el cursos 

de més èxit del Pla de 
formació en anglès. 

Enquestes 
d’estudiants: 
proposta de 
millora 

Programa de 
matrícula no ho 
permet 

Possibilitat de 
realitzar el 
pagament 
fraccionat 

M5 

Proposar la 
modificació de la 
normativa de 
matrícula 

Mitja Gerència URV 2019-20 NO URV  

No s’ha pogut 
implantar. És una 

qüestió que regula el 
RD de preus del 

doctorat. 

  



 

4.2.3 Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat 
 

Taula 4.4 Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat d’Enologia i Biotecnologia 

Aquest programa de doctorat no disposa d’informe de valoració del seguiment per tant les recomanacions externes que disposem són les de la valoració de la modificació de la memòria. 

Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions 

Se recomienda revisar el cálculo de horas 
que se hace sobre la dedicación de un 
doctorando al programa: si no se indica 
debe dedicar 4500 horas a su actividad 
investigadora entonces debería dedicar 
más de 4 años a realizar su tesis doctoral 
cuando el tiempo previsto en la 
legislación vigente es de 3 años ( y a esas 
horas no se les ha sumado las horas que 
debe dedicar a las actividades formativas) 

Informe avaluació de la modificació 03-
07-2019 

  L’EPD va fer una previsió de 4500 hores 
considerant que l’estudiant dedica tota la 
jornada de 37,5 hores setmanals (1500 hores a 
l’any) a tasques relacionades amb la seva 
investigació per a la realització de la tesis (ja 
siguin activitats formatives, seminaris, 
congressos, redacció articles, redacció de la tesi, 
etc) 

El RD preveu que la durada de la tesi es pugui 
allargar amb baixes i pròrrogues i que no sigui 
estrictament de 3 anys a TC. 

 

  



 

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 d’Enologia i 
Biotecnologia: 

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 
 

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 



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 

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 d’Enologia i Biotecnologia 

PLA DE MILLORA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA 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 Prioritat 3 Responsable/s És una 

qüestió a 

adreçar a 

la URV? 4 

Termini Implica 

modifica

ció 

memòri

a? 5 

Indicadors seguiment 

Captació Algunes línies i 
directors/es 
poc actius/ves 
en la direcció 
de tesi 

 

Augmentar els 
estudiants en línies de 
recerca amb més 
capacitat per admetre 
alumnes  

Promoure accions 
per captar estudiants 
amb perfil adient per 
aquestes línies de 
recerca 

2019-
20 PM-
PD 1.1  

Mitja Comissió Acadèmica 
PD 

NO 2024-25 NO Augment dels estudiants 
matriculats en algunes línies de 
recerca. 

Tots els directors/es actius en la 
direcció de tesi 

Acollida Falta 
d’integració 
d’alguns 
doctorands/es 

Millorar la integració 
dels doctorands 

Organitzar una 
jornada de 
benvinguda 

2019-
20 PM-
PD 5.1 

Mitja Comissió Acadèmica 
PD 

NO 2020-21 NO Jornada realitzada anualment 

Internacionalitz
ació 

Alguns 
doctorands/es 
no fan estada 
de recerca en 
un centre 
internacional 
per falta de 
finançament 

Millorar la informació 
dels doctorands/es 
sobre les convocatòries 
d’ajuts de mobilitat, 
especialment els ajuts 
Erasmus Pràctiques 

Informar a través de 
moodle de les 
diferents 
convocatòries d’ajuts 
de mobilitat 

2019-
20 PM-
PD 6.1 

Mitja Comissió Acadèmica 
PD 

NO 2021-22 NO Informació actualitzada de les 
convocatòries d’ajuts de 
mobilitat al moodle del 
programa doctorat 

Activitats 
formatives 

Millorar el 
control i 
avaluació de 
les activitats 
formatives 
obligatòries 
per part dels 
directors/es 

Definir uns criteris 
d’avaluació i fer-los 
arribar a tots els 
directors/es del 
programa  

Elaborar una rúbrica 
d’avaluació pels 
directors/es per 
facilitar aquesta 
avaluació  

2019-
20 PM-
PD 6.2 

Alta Comissió Acadèmica 
PD 

NO 2020-21 NO Rúbrica de tots els 
doctorands/es (per cada curs 
acadèmic) emplenada pels seus 
directors/es 

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  
 

- Utilització de Moodle com a eina per ajudar a la comunicació amb els doctorands/es i per agilitzar 
la informació de les activitats formatives. 

- Qualitat del professorat, exigència d’un sexenni viu al professorat participant al programa i 
avaluació del CV pels investigadors que no poden demanar sexennis pel tipus de contracte (sexenni 
assimilat). 

- Codirecció de les tesis per tal què el doctorand/a tingui un bon suport pel desenvolupament de la 
seva tesi i per a què els directors/es novells tinguin suport de directors/es més experimentats a les 
primeres direccions de tesi. 

- L’assistència a conferències, cursos i congressos per part dels doctorands/es per tal d’ampliar la 
seva formació, així com per interactuar amb altres investigadors i obtenir una visió més global de la 
investigació. 

- Exigència d’un mínim de 3 publicacions (capítols en format publicació) per defensar la tesi, una 
d’elles acceptada en el moment del dipòsit de la tesi. 
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Taula 5.3.1 de l'annex 5 Satisfacció dels directors i directores de tesis amb els estudis. Mitjanes (2017-18)

Annex 6

Taula  6.1  de l’annex 6 Evolució indicadors resultats acadèmics

Taula  6.2  de l’annex 6 Evolució dels abandonaments

Taula  6.3 de l’annex 6 Evolució percentatge d'estudiants que han realitzat estades de recerca

Taula  6.4 de l’annex 6 Nombre de resultats científics de les tesis doctorals

Apartat 6.5 de l'annex 6 Satisfacció dels titulats amb els estudis

Taules 6.5.1 i 6.5.2 de l'annex 6    Satisfacció titulats amb els estudis. Mitjanes

Apartat 6.6 de l'annex 6 Estudi inserció laboral AQU



Taula 1.1  de l’annex 1
Evolució de la demanda del programa

Curs acadèmic
Places 
ofertes

Total D H Total D H Total D H
2013-14 10 11 6 5 11 6 5 7 6 1
2014-15 10 10 7 3 10 7 3 4 4
2015-16 10 9 5 4 9 5 4 8 5 3
2016-17 10 13 7 6 13 7 6 4 2 2
2017-18 10 11 9 2 9 7 2 9 7 2
2018-19 10 10 4 6 7 3 4 7 3 4
2019-20 10 5 4 1 5 4 1 4 3 1

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

Sol·licituds de 
preinscripció

Preinscripcions 
completes

Admesos



Taula 1.2  de l’annex 1
Evolució de preinscrits, admesos, matriculats de nou ingrés
Curs acadèmic

Total D H Total D H Total D H Total D H Total D H Total D H Total D H

2019-20 5 4 1 5 4 1 0 0 0 4 3 1 4 3 1
2018-19 10 4 6 7 3 4 0 3 1 2 0 7 3 4 7 3 4
2017-18 11 9 2 9 7 2 0 2 2 0 9 7 2 8 6 2
2016-17 13 7 6 13 7 6 0 9 5 4 9 5 4 4 2 2 4 2 2
2015-16 9 5 4 9 5 4 1 1 0 0 0 1 1 8 5 3 8 5 3
2014-15 10 7 3 10 7 3 3 3 0 0 0 3 3 4 4 3 3
2013-14 11 6 5 11 6 5 4 4 0 0 0 4 4 7 6 1 6 6

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

Accés a matrícula
Matriculats (nou accés) 

preinscrits
Sol·licituds de 
preinscripció

Preinscripcions 
completes

Exclosos 
acadèmicament

Exclosos 
tècnicament

Exclosos abans 
2016



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

Curs 
acadèmic

Nacionalitat
Sol·licituds de 
preinscripció

Preinscripcions 
completes

Matriculats 
(nou accés) 
preinscrits

Amèrica 1 1
Espanya 4 4 4
Total 5 5 4
Amèrica 2 2 2
Espanya 7 5 5
Resta Unió Europea 1
Total 10 7 7
Espanya 7 6 5
Resta Unió Europea 2 2 2
Àsia 2 1 1
Total 11 9 8
Amèrica 2 2
Espanya 7 7 4
Resta Unió Europea 1 1
Àsia 3 3
Total 13 13 4
Amèrica 1 1 1
Espanya 6 6 6
Àfrica 1 1 1
Àsia 1 1
Total 9 9 8
Amèrica 4 4
Espanya 3 3 2
Resta Unió Europea 1 1 1
Àsia 2 2
Total 10 10 3
Amèrica 1 1
Espanya 7 7 6
Resta Unió Europea 2 2
Àsia 1 1
Total 11 11 6

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

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

Estudiants % Estudiants % Estudiants % Estudiants % Estudiants % Estudiants %
Matriculats nou accés 6 3 8 4 8 7

% Estudiants nou accés provinents de màsters URV 5 83,3 1 33,3 7 87,5 4 100 3 37,5 4 57,1

Dels estudiants URV, % Estudiants nou accés 
provinents de màsters BF o enologia

4 80,0 0 0,0 7 100 4 100 3 100 4 100

% Estudiants nou accés provinents d'altres 
universitats catalanes

2 25,0 1 14,3

% Estudiants nou accés provinents d'altres 
universitats espanyoles

1 16,7 1 33,3 1 12,5 1 14,3

% Estudiants nou accés provinents d'altres 
universitats estrangeres

1 33,3 3 37,5 1 14,3

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

2017-18 2018-192013-14 2014-15 2015-16 2016-17



Taula 1.5 de l'annex 1
Evolució estudiants de nou accés amb beca i ajuts

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Estudiants % Estudiants % Estudiants % Estudiants % Estudiants % Estudiants %

Matriculats nou accés 6 3 8 4 8 7
% Estudiants amb beca (1) 4 66,7 2 66,7 3 37,5 3 75,0 4 50,0 3 42,9
% Estudiants amb altres ajudes per fer tesi (2) 1 16,7 1 33,3 2 25,0 1 25,0 3 37,5 3 42,9
% Total d'estudiants (nou accés) amb ajuda 5 83,3 3 100 5 62,5 4 100 7 87,5 6 85,7

Matricula total 6 9 14 18 19 23
% Total estudiants amb ajuda 5 83,3 8 88,9 11 78,6 12 66,7 15 78,9 19 82,6
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals
(1) Inclou beques MiF, FPI, FI, FPU, Cofund, COI i Carolina
(2) Inclou Beques de projecte, Contracte Lallemand, Contracte Udelar, Ajuts cotutela i Ajuts futurs investigadors.



Taula 1.6  de l'annex 1
Evolució  % estudiants matriculats a temps parcial, estrangers, becats i provinents d'altres universitats

Curs acadèmic
Matriculats 
(nou accés)

Matriculats 
total

%    
Matrícules a 

temps parcial

% 
Estrangers 
matriculats

Estudiants 
de nou accés 
provinents 

d'altres 
universitats

% 
Estudiants 
provinents 

màsters 
d'altres univ 

(1)

% 
Estudiants 

de nou accés 
provinents 

d'altres 
universitats 

(2)

% 
matriculats 
amb beca 

(3)

% 
matriculats 
amb ajudes    

(4)

%     
matriculats 

amb 
complements 
de formació

2019-20 4 25 8,0% 24,0% 52,0% 76,0%
2018-19 7 23 4,3% 26,1% 3 13,0% 42,9% 52,2% 82,6%
2017-18 8 19 21,1% 5 26,3% 62,5% 57,9% 78,9%
2016-17 4 18 11,1% 44,4,% 66,7%
2015-16 8 14 14,3% 1 7,1% 12,5% 57,1% 78,6%
2014-15 3 9 11,1% 2 22,2% 66,7% 66,7% 88,9%
2013-14 6 6 1 16,7% 16,7% 66,7% 83,3%

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
(3) Inclou beques MiF, FPI, FI, FPU, Cofund, COI i Carolina
(4) Inclou les (3) a més de Beques de projecte, contracte Lallemand, Contracte Udelar, Ajuts cotutela i ajuts futurs investigadors.

Curs acadèmic 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
D 75,0% 42,9% 75,0% 50,0% 62,5% 100,0% 100,0%
H 25,0% 57,1% 25,0% 50,0% 37,5%
D 52,0% 52,2% 63,2% 72,2% 78,6% 100,0% 100,0%
H 48,0% 47,8% 36,8% 27,8% 21,4%
D 4,0%
H 4,0% 4,3%
D 14,3% 25,0% 12,5% 33,3%
H 14,3% 12,5% 12,5%

D 28,6% 50,0% 66,7% 16,7%

H 14,3% 12,5% 12,5%

D 50,0% 14,3% 25,0% 50,0% 12,5% 66,7% 66,7%

H 25,0% 28,6% 25,0% 25,0% 25,0%
D
H

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

% Estudiants amb beca de nou accés 
per gènere

% Matriculats complements formació 
per gènere

% Matriculats (nou accés) per gènere

% Matriculats total per gènere

% Matriculats temps parcial per gènere 
(dedicació actual)

% Estrangers matriculats de nou accés 
per gènere

% Estudiants de nou accés provinents 
d'altres universitats per gènere



Taula 1.7  de l'annex 1
Evolució estudiants matriculats segons nacionalitat

Curs 
acadèmic

Nacionalitat
Matriculats 
(nou accés)

Matriculats 
total

Amèrica 2
Espanya 4 19
Resta Unió Europea 2
Àfrica 1
Àsia 1
Amèrica 2 2
Espanya 5 17
Resta Unió Europea 0 2
Àfrica 0 1
Àsia 0 1
Espanya 5 15
Resta Unió Europea 2 2
Àfrica 0 1
Àsia 1 1
Amèrica 0 1
Espanya 4 16
Àfrica 0 1
Amèrica 1 1
Espanya 6 12
Àfrica 1 1
Espanya 2 8
Resta Unió Europea 1 1

2013-14 Espanya 6 6
Total 40 114
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15



Taula 1.8  de l’annex 1
Evolució % estudiants segons línia de recerca

Línies de recerca
Data alta 

línia recerca

Data baixa 
línia 

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

Anàlisi, sensometria i control de qualitat dels 01/10/2015 20,0% 17,4% 10,5% 11,1% 14,3% 5 5 2 3 3
Bacteris acètics i elaboració de vinagres i condiments 15/09/2013 23/07/2018
Bacteris làctics i fermentació malolàctica 15/09/2013 12,0% 8,7% 15,8% 11,1% 7,1% 11,1% 3 2 4 3 2 2
Biotecnologia Enològica 28/10/2013 23/07/2018 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 14,3% 22,2% 33,3% 2 2 2 2
Biotecnologia Microbiana dels Aliments 23/05/2014 12,0% 4,3% 5,3% 5,6% 7,1% 11,1% 5 4 2 2 2 1
Llevats i ecologia microbiana dels aliments  10/05/2016 23/07/2018
Llevats i enginyeria genètica 10/05/2016 23/07/2018
Llevats i fermentació alcohòlica 15/09/2013 24,0% 34,8% 42,1% 27,8% 28,6% 11,1% 7 6 6 7 5 2
Llevats i metabolisme dels lípids 01/10/2015 23/07/2018 7,1% 2
Química analítica enològica i dels aliments 15/09/2013 10/05/2016
Tecnologia dels aliments 15/09/2013 4,0% 4,3% 2 1
Tecnologia enològica 15/09/2013 28,0% 30,4% 26,3% 33,3% 21,4% 33,3% 50,0% 6 7 5 4 3 3 3
Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental 15/09/2013 11,1% 16,7% 2 2
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 28 25 19 21 19 12 7
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

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



Taula 1.9  de l’annex 1
Evolució dels estudiants avaluats en 1ª i 2ª Convocatòria

Curs 
acadèmic

APTE NO APTE
NO 

PRESENTAT
Total 

general

2013-14 6 6
primera 6 6
2014-15 9 9
primera 9 9
2015-16 14 14
primera 12 2 12
segona 2 2
2016-17 18 18

primera 18 18
segona
2017-18 19 19
primera 19 19
2018-19 22 23
primera 21 1 22
segona 1 1

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



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 

Professorat del PD segons categoria Nombre
Professors del PD 19

Catedràtic/a d'universitat 3
Professorat agregat 8
Professorat emèrit URV 1
Professorat emèrit URV-Pla Renov.Prof- 1
Professorat visitant 1
Titular d'universitat 5

Col·laboradors/es 10
Investigador vinculat direcció tesis 8
Personal investigador 1
Professorat Ad Honorem 1

Total general 29
Font: Informe EVIA. Dades a març 2020
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ANNEX 5

RECURSOS MATERIALES 

El doctorado Enología y Biotecnología se encuentra adscrito a  la Facultad de Enología 
pero  en  el  entorno  de  un  Campus  Científico‐Tecnológico  (Campus  Sescelades  de  Tarragona)  
junto  con  otros  centros:  Facultad  de  Química  (FQ),  y  las  Escuelas  Técnicas  Superiores  de 
Ingeniería  (ETSE  y  ETSEQ).  Estos  centros  comparten  una  serie  de  equipamientos  y  servicios  
materiales, que serán utilizados por  los alumnos y profesores de este Doctorado.   De hecho, 
Departamentos de estos centros participan en el programa de doctorado. Asímismo participa 
un grupo de  la Facultad de Medicina y Ciencias y de  la Salud, aunque sólo se mencionan  los 
espacios dedicados a investigación de dicho centro. 

Por  tanto,  la  disponibilidad  de  espacios  y  equipamientos  (con  la  salvedad  de  las 
instalaciones de  investigación de  la Facultad de Medicina y Ciencias de  la Salud) es  la de  los 
centros  del  Campus  de  Sescelades,  tanto  los  propios  de  cada  uno  de  ellos,  como  los  que 
comparten, debido a que se ubican en un espacio físico común y de reciente construcción, y 
por tanto, con equipamientos e  infraestructuras nuevas en gran parte en coherencia como  la 
existencia previa de la estructura material y el personal que la tiene que utilizar. 

Tal y como se detalla a continuación, se dispone de espacio suficiente, equipamientos 
e  infraestructura,  como  para  impulsar  de  forma  más  que  satisfactoria  este  programa  de 
doctorado. 

a) Descripción de los medios materiales y servicios disponibles

‐ Espacios: 

  ‐ Laboratorios: 

  ‐ Equipo científico, técnico o artístico: 

  ‐ Biblioteca: 

  ‐ Sala de lectura: 

 Aulas:

‐ 2 aulas con capacidad para 100 alumnos 

‐ 2 aulas con capacidad para 60 alumnos 

‐ 1 aula con capacidad para 40 alumnos (Mas dels Frares) 

‐ 2 aulas por capacidad para 20 alumnos 

‐ 1 aula de cata con capacidad para 34 alumnos 

‐ 1 Laboratorio de Análisis Sensorial para 12 alumnos 

‐ 2 salas de usuarios de informática con 25 y 12 ordenadores 

Las aulas tienen todas unas conexiones en Internet, cañón de vídeo, ordenador y sistema de 
seguridad 
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 Laboratorios docentes: Si bien no son  los  laboratorios de uso habitual para  los alumnos 
de  doctorado,  se  pueden  usar  esporádicamente  para  la  realización  de  alguna  práctica 
conjunta por parte de los alumnos durante la realización de curso. 

‐ 1 laboratorio de prácticas de 160 m2 gestionado por el departamento de Bioquímica 
y Biotecnología 

‐ 2 laboratorios de prácticas de 80 m2 gestionado por el departamento de Bioquímica 
y Biotecnología 

‐  1  Laboratorio  de  120  m2  gestionado  por  el  departamento  de  Bioquímica  y 
Biotecnología 

‐  1  Laboratorio de  120 m2  gestionado por  el departamento de Química Analítica  y 
Química Orgánica 

‐ 1 Laboratorio de 120 m2 gestionado por el departamento de Ingeniería Química. 

 
 Laboratorios de Investigación: 

‐ 4 laboratorios de investigación del departamento de Bioquímica y Biotecnología con 
capacidad para 8 investigadores cada uno. 

‐  1  laboratorio  de  investigación  del  departamento  de Química  Analítica  y Química 
Orgánica con capacidad para 8 investigadores 

‐  2  laboratorios  de  investigación  del  departamento  de  Ingeniería  Química  con 
capacidad para 8 investigadores 

‐ 1 Laboratorio en el Mas dels Frares con capacidad para 8 investigadores 

‐ 2 laboratorios en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, con capacidad para 
8 investigadores cada uno.  

 

Además,  dentro  del  término  municipal  de  Constantí,  a  8  km  de  Tarragona,  la 
Facultad de Enología dispone de 6 ha de viñedo y de una bodega Experimental y Docente 
perfectamente equipada para poder  facilitar  la docencia en  viticultura  y enología,  y en el 
caso  del  programa  de  doctorado  para  plantear  experiencias  de  investigación    a  nivel  de 
planta y deproducción real en el campo de la viticultura y la enología. 

 

Así,  la bodega del  “Mas dels  Frares,  con un  superficie útil  total de  720 m2,  ha  sido 
diseñada  para  cubrir  estas  necesidades.  En  la  actualidad  se  dispone  de  las  infraestructuras 
mínimas  necesarias  para  procesar  los  50.000  kg  de  uva  procedente  de  las  17  variedades 
viníferas que han  sido plantadas  en  el  campo  experimental.  La  amplia distribución  varietal, 
junto  con  la  necesidad  de  plantear  los  experimentos  con  repeticiones  estadísticas  ha 
condicionado  el  dimensionamiento  de  los  equipos  de  la  bodega.  También  se  ha  tenido  en 
cuenta  la  necesidad  de  que  nuestros  estudiantes  puedan  conocer  las  diferentes  técnicas  y 
equipos  que  existen.  Por  tanto  la  necesidad  de  vinificar  por  separado  cada  una  de  las 
variedades,  la multiplicidad  de  técnicas  y  equipos,  así  como  la  obligación  de  elaborar  una 
amplia gama de vinos han sido los principales criterios utilizados en el diseño de la bodega. 

 

En la actualidad la bodega experimental del “Mas dels Frares” dispone de: 
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 Un  aula  que  permite  una  mejor  integración  teórico‐práctica  en  la  formación  de  los 
alumnos. 

 Vestuarios. 

 Un laboratorio para las prácticas y para el control analítico de las vinificaciones. 

 Una bodega de vinificación equipada con: 
o 19 cubas de acero inoxidable provistas de camisas refrigerantes. 
o 3 cubas isotérmicas para los tratamientos al frío. 
o 80 cubas pequeñas para la experimentación. 
o Un equipo de  frío para el  control  térmico de  las vinificaciones y un otro para  la 

estabilización. 
o Un intercambiador tubular. 
o Un sistema informatizado para el control de les vinificaciones. 
o Equipos para el prensado: una prensa neumática, una prensa horizontal de platos, 

una prensa vertical y una hidroprensa. 
o Una despalilladora/estrujadora. 
o Equipos de bombeo: una bomba de vendimia peristáltica, una bomba de pistones, 

una bomba centrífuga y dos bombas de rodillos de caucho. 
o Una bomba dosificadora de anhídrido sulfuroso. 
o Un Champagel. 
o Un equipo de filtración por tierras. 
o Un equipo de filtración por placas. 
o Un equipo de filtración esterilizante. 
o Un filtro rotativo de vacío. 

 Una bodega de crianza climatizada donde nuestros vinos y cavas permanecerán el tiempo 
necesario para desarrollar todas las virtudes que otorga una buena crianza. 

 Una nave para el embotellado provista de equipos manuales y semiautomáticos 

 Una nave para microvinificaciones que permite  realizar una  investigación aplicada en el 
campo de la enología. 

 El conjunto de  las  infraestructuras descritas permite  la correcta  realización de  las  tareas 
propias  de  la  Facultad  de  Enología  y  además  servirán  para  la  elaboración  de  vinos  de 
calidad que así lo corroboren. 

 
 Biblioteca: 

La  Biblioteca  de  Campus  Sescelades  forma  parte  del  Servicio  de  Biblioteca  y 
Documentación  de  la  Universidad  Rovira  i  Virgili.  Actualmente  presta  sus  servicios  a  las 
siguientes  facultades:  Química,  Enología,  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería,  Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Química, Ciencias de la Educación y Psicología. 

 

 

MEDIOS MATERIALES   

Edificio 
 La  Biblioteca  está  ubicada  en  el  centro  del  Campus 

Sescelades,  en  un  edificio  independente.  Consta  de 
dos plantas: 

 En  la  primera  planta  encontramos  el  hall,  zona  de 
prensa y novedades, la zona de información general y 
de  préstamo,  la  sección  de  referencia,  la  sección  de 
audiovisuales,  la  hemeroteca,  y  el  servicio  de 
reprografía e impresión. 

 En  la  segunda planta  se encuentran ubicados:  la  sala 
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de lectura de monografías, el fondo antiguo, la sala de 
reuniones,  las  salas de  trabajo en grupo  y  la  sala de 
formación.  

Puntos de lectura  678 

Ordenadores a disposición del usuario  20 

Ordenadores portátiles a disposición del usuario  40 

Puntos de conexión inalámbrica  En toda la biblioteca WIFI 

Lectores y reproductores diversos  6 reproductores multimedia 

Salas de trabajo  3 salas de trabajo en grupo 

Sala de formación  1 sala de formación equipada con 12 ordenadores 

FONDO BIBLIOGRÀFICO   

Títulos de revistas disponibles en papel  1596 

Número de revistas electrónicas  23.412  

Número de documentos disponibles (libros, Cd’s, Dvd’s)  98000 

Bases de datos disponibles  382 

 

 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA  Servicio presencial  Servicio virtual 

Atención y información al usuario     

Buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones  X  X 

Información bibliográfica: general y especializada  X  X 

P+F: preguntas más frecuentes    X 

Biblioteca Digital de la URV     

Consulta de recursos electrónicos en la red  X  X 

Selección  de  recursos  propios  y  externos  sobre  una  temática 
concreta 

X  X 

Fondo bibliográfico     

Consulta en sala  X   

Consulta al catálogo propio de la URV y otros catálogos  X  X 

Consulta de colecciones especiales  X   

Desiderata de compra de documentos bibliográficos  X  X 

Novedades bibliográficas  X  X 

Oferta de duplicados  X  X 

Selección de bibliografía recomendada disponible  X  X 

Formación de usuarios     

Cursos organizados por la biblioteca  X  X 

Participación en cursos impartidos en el Centro  X   

Elaboración de tutoriales    X 

Impresiones y reprografía     

Fotocopiadoras/impresoras en régimen de autoservicio  X   
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Instalaciones y equipos     

Lectores y reproductores en diversos soportes  X   

Apertura de la biblioteca en época de exámenes y fines de semana  X   

Ordenadores de libre acceso  X   

Préstamo de ordenadores portátiles  X   

Marqueting y difusión     

Campañas de marqueting y actividades de sensibilización  X  X 

Difusión de los nuevos recursos disponibles  X  X 

Guías  y  trípticos  del  servicio  de  la  biblioteca  y  otros  temas  de 
interés para los usuarios 

X  X 

Préstamo     

Información sobre el estado del préstamo de los usuarios  X  X 

Préstamo domiciliario/autopréstamo  X   

Préstamo entre campus  X   

Préstamo in situ  X   

Renovaciones  X  X 

Reservas  X  X 

Préstamo ínter bibliotecario     

Préstamo a la comunidad universitaria    X 

Préstamo a centros externos y empresas    X 

Soporte a la investigación     

Acceso a bases de datos multidisciplinares y especializadas  X  X 

Gestor de referencias bibliográficas (Refworks)    X 

Servicios de alerta    X 

 Red informática     

Conexión a los recursos desde fuera de la URV    X 

Red abierta (sin cables)  X   

 

La  Biblioteca  participa  además  en  el  Consorcio  de  Bibliotecas  Universitarias  de 
Cataluña (CBUC) y es miembro de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias). 

En la biblioteca hay unas salas de seminarios de 140 metros cuadrados equipadas con 
mesas, sillas, pizarra y pantalla de proyección. 

Además  de  las  infraestructuras  dedicadas  a  la  docencia  el  Campus  cuenta  con  los 
siguientes servicios: 

 

SERVICIO DE RECURSOS CIENTIFICO TÉCNICOS 

El Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de la Universidad es un edificio contiguo a 
la  Facultad  de  Enología  al  que  se  accede  directamente  tanto  desde  los  laboratorios  de 
docencia como  los de  investigación de  la Facultad. El   edificio consta de dos plantas con una 
superficie  total de 884 m2 donde están  instalados  la mayor parte de  los grandes equipos de 
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análisis  y  caracterización  tanto  de  materiales  como  de  substancias  de  origen  químico  y 
biológico. Las técnicas disponibles actualmente son: 

   Análisis elemental. 

   Espectrometría de masas  

   Absorción atómica  

   Espectrometría de emisión de plasma acoplada inductivamente (ICP)  

   Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas  

   Cromatografía líquida‐Espectrometría de Masas‐TOF cuadrupolo  

   Espectrometría de Masas MALDI TOF  

   Espectrometría de Infrarrojo    

   PCR a tiempo real  

   Secuenciación automática de DNA  

   Difracción de Rayos‐X  

   Termogravimetría  

   Microscopia de fuerza atómica (AFM)  

   Microscopia láser de rastreo confocal  

   Microscopia electrónica de rastreo ambiental (ESEM)  

   Microscopia electrónica de rastreo (SEM)  

   Microscopia electrónica de transmisión (TEM)  

   Espectrometría de resonancia magnética nuclear  

   Fresadora, sierra, torno. 

 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 

Los alumnos matriculados de nuevo ingreso reciben una cuenta de usuario, un espacio 
de disco en red y una dirección de correo electrónico, que aran uso a lo largo de los años que 
duren los estudios de la titulación. Los alumnos disponen para su trabajo de distintos sistemas 
operativos, conectándose a los servidores UNIX, utilizar el conjunto de programas que se han 
instalado con finalidades docentes, además de disponer de conexión a Internet. 

 

OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

Esta oficina  forma parte del Servicio de Estudiantes de  la URV. Durante  tres horas al 
día, un estudiante becado para dar atención a la comunidad universitaria, ofrece información 
académica y de orientación  a los alumnos del centro. 

 

COPISTERIA 

Se dispone de un servicio de reprografía donde los alumnos también pueden disponer 
de  material  docente  seleccionados  por  el  profesor  de  las  diferentes  asignaturas  de  la 
titulación. También es un punto de venta de material de oficina y de revelado fotográfico.  
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CAFETERÍA‐COMEDOR 

Dispone  de  los  servicios  de  bar,  cafetería  y  comedor,  con  una  capacidad  para  350 
personas y un horario de 7.00 h a 20.00 h. 

 

Nuevas  tecnologías:  Entorno  Virtual  de  Enseñanza‐Aprendizaje  y  servicio  de 
Videoconferencias 

La Universidad Rovira  i Virgili de Tarragona dispone del servicio de Entorno Virtual de 
Enseñanza‐Aprendizaje. Este servicio, basado en  la plataforma Moodle, ofrece a profesores y 
alumnos: 

- Un espacio privado por asignatura y  curso académico que  reproduce en  Internet el 
espacio  aula,  con  las  funcionalidades  estándares  de  la  plataforma Moodle  y  otras 
desarrolladas internamente en la Universidad para cubrir necesidades específicas. 

- Difusión, documentación    y  formación,  tecnológica  y metodológica, en el uso de  la 
plataforma. 

- Soporte y resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y  teléfono, con  la 
posibilidad de concertar reunión presencial con un técnico especializado. 

 

Además de posibilitar la realización de videoconferencias vía software, la URV dispone, 
repartidas por los distintos centros que la integran, de 13 salas de videoconferencia adecuadas 
para facilitar el desarrollo de la actividad docente a través de esta tecnología. 

 

b)  Justificación  que  los medios  descritos  anteriormente  son  adecuados  para  garantizar  el 
desarrollo de las actividades planificadas. 

El traslado de la Facultad de Enología al nuevo edificio en el curso 2004‐2005 coincidió 
en  la práctica  con  el  inicio del  Programa de doctorado.  En  el  campo del Doctorado  se han 
desarrollado ya 20 tesis doctorales y están en diversas fases de desarollo un total de 20 más. 
Así  mismo,  se  estan  desarrollando  las  tesis  de  máster  (entre  15  y  20  cada  año)  que  se 
consideran complementarias a las actividades de doctorado. 

La mejora en  las  infraestructuras y  servicios disponibles ha permitido claramente un 
mejor aprovechamiento de los recursos materiales, una optimización de los recursos docentes 
e investigadores y una mejora tanto de la calidad como del rendimiento académico. Todo ello 
representa un potencial que permite  garantizar  el desarrollo de  las  actividades planificadas 
para la obtención del doctorado. 

Un aspecto fundamental en el buen funcionamiento de  la  investigación y, por  lo tanto, 
del doctorado es el acceso a la información y documentación de una forma ágil y eficaz. En este 
aspecto el Servicio de Biblioteca y Documentación de  la URV está realizando grandes esfuerzos 
de adaptación  tanto al Espacio Europeo de Educación  Suoperior  como al Espacio Europeo de 
Investigación, con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades de sus usuarios dentro 
de este marco formativo. 

 

En este sentido, trabaja en las siguientes líneas de actuación: 

 Organización clara y amigable de los recursos de información disponibles 
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 Implementación de productos específicos para la consulta “integrada” de varios recursos (I‐
cercador). 

 Mejora del conocimiento, por parte del personal de biblioteca, de las necesidades reales de 
los alumnos para reorientar sus servicios  

 Mayor difusión de los recursos disponibles entre los alumnos 

 Formación  en  la  gestión de  la  información  y  el  conocimiento,  como parte del  currículum 
nuclear de la Universidad. 

 Ofrecer a los alumnos una visión unitaria, utilizando las mismas plataformas tanto para la 
docencia  como  para  la  búsqueda  de  información  (por  ejemplo,  integrando  los  recursos 
dentro de los espacios virtuales de las asignaturas 

 Creación de herramientas de autoaprendizaje de habilidades en información, guías de uso de 
recursos específicos, etc. 

 Selección de recursos de  información en  lenguas extranjeras (preferentemente  inglés) para 
potenciar su uso  

 Adaptación  de  los  servicios  a  entornos  virtuales,  con  un  acceso  sin  horarios  ni 
desplazamientos 

 Potenciación  de  la  información  digital  (bases  de  datos,  libros  electrónicos,  revistas 
electrónicas, etc.) 

 Acceso a  todos  los recursos de  información desde cualquier espacio conectado a  Internet, 
24h/365 días 

 
 

Con respecto a los recursos que se utilizan para favorecer la movilidad de los alumnos, 
cabe destacar que  las  fuentes de  financiación  son diversas  y  varían  también en  función del 
objetivo de la movilidad. Si consideramos la movilidad por asistencia de los alumnos a cursos y 
congresos, todos los alumnos consiguen diversas fuentes de financiación. Por un lado todos los 
doctorandos  realizan  su  investigación  en  proyectos  de  investigación  subvencionados 
(generalmente  a  nivel  estatal,  si  bien  hay  algunos  integrados  en  proyectos  europeos).  El 
proyecto,  pues  suele  ser  la  primera  fuente  de  financiación  para  asistencia  a  congresos.  La 
Universitat  Rovira  i  Virgili  tiene  también  un  programa  de  asistencia  a  congresos  que 
proporciona  ayudas  de  movilidad  para  asistencia  a  congresos 
(http://www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/M2D/2012/index.html).  Entre  una  y 
otra convocatoria han servido para cubrir todos los procesos de movilidad planteados en este 
apartado por parte de los alumnos de doctroado. 

 

Por lo que se refiere a estancias en centros extranjeros de corta o media duración, los 
alumnos de doctorado pueden competir en las convocatorias nacionales o autonómicas, que si 
bien son difíciles en algunos casos (caso de becarios de tipo local), no lo son en otros (becarios 
planes de formación de personal investigador o universitario, estatal o autonómico). Desde el 
inicio del programa de doctorado, este ha  tenido  la Mención de Calidad o Mención hacia  la 
Excelencia,  lo que  les ha permitido también poder optar a  las convocatorias de movilidad en 
estos  programas,  por  lo  que  en  la  actualidad  el  100%  de  los  alumnos  que  han  buscado 
movilidad han tenido una ayuda económica externa. 
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Taula 5.2.1 de l'annex 5

Satisfacció de l'alumnat amb els estudis. Mitjanes (2017‐2018)

 Mitjanes No contesta

La informació dels estudis de doctorat disponible al web és clara i entenedora (respecte a objectius, 
activitats de formació, avaluació anual, tràmits administratius, etc.)

7,94

El procés de preinscripció i admissió és transparent (hi ha suficient informació pública i reps 
regularment informació del procés)

8,69

El procés de preinscripció i admissió al programa de doctorat és entenedor 8,19

El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil 7,56

L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica  és adequada 9,00

El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és l’adequat 8,50

Les activitats formatives organitzades per als doctorands dins del Programa de Doctorat són 
adequades (workshops, cursos, seminaris, tallers, etc.)

7,50

Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per l’Escola de Postgrau i Doctorat 
(Sessió de benvinguda, cursos del ICE, etc.) són adequades

7,19

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

7,53 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

7,63

Els serveis de suport a l’aprenentatge (moodle, factoria digital, serveis d’autoaprenentatge, 
tutorització, wifi, etc.) que la URV posa a la teva disposició són adequats

7,56

El servei d’orientació professional que t’ofereix la URV a través del  l‘Oficina Orientació Universitària 
és adequat 

7,73 5

 L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és adequada 8,00

Els tràmits administratius (baixes, pròrrogues, canvis de dedicació, etc.) i la seva normativa són 
entenedors i accessibles

8,00 4

Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades 8,06

En general, el grau de satisfacció global amb el programa de doctorat és 8,00

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'apartat 5.2
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Taula 5.3.1 de l'annex 5

Satisfacció dels directors i directores de tesis amb els estudis (2017‐2018)

 Mitjanes No contesta

 El funcionament de la comissió acadèmica del programa de doctorat i la seva coordinació són 
adequats 

8,55

L’estructura dels estudis de doctorat (activitats formatives, línies de recerca, etc.) és adequada 7,70 1

Les activitats formatives organitzades per als doctorands dins del Programa de Doctorat són 
adequades (workshops, cursos, seminaris, tallers, etc.)

7,64

Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per l’Escola de Postgrau i 
Doctorat (Sessió de benvinguda, cursos de l'ICE, etc.) són adequades

7,27

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

8,00 1

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

8,10 1

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

7,55

 L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és adequada 7,90 1

Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades 8,09

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.)

7,45

Els tràmits relacionats amb el dipòsit i la defensa de la tesi són entenedors i adequats 8,10 1

En general, el grau de satisfacció global amb el programa de doctorat és 7,64

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'apartat 5.3



Taula 6.1 de l'annex 6
Evolució dels indicadors de resultats acadèmics

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 Total

Tesis defensades 1 3 3 3 1 11
Durada doctorat 2,00 4,10 3,00 2,73 0,80 2,94
% doctors amb menció 
internacional

0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 63,64%

% doctors amb cum laudes 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 100,00% 90,91%

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

Temps 
complert

Curs acadèmic



Taula 6.2 de l'annex 6
Detall taxa d'abandonament del programa

Curs 
acadèmic

Motiu abandonament Matriculable Abandonament
% 

Abandonament
Reprèn 
estudis

B. No formalització de matrícula CURS 2018-19. Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 
28/06/2019.

1 1 100,00%

Sense motius informat 16 0,00%
Total 17 1 5,88%
B. No formalització de matrícula CURS 2018-19. Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 
28/06/2019.

1 0,00%

Sense motius informat 10 0,00%
Total 11 0,00%
A. Sol·licitud d'abandonament definitiu del programa de doctorat en Enologia i Biotecnologia 
21/12/2016, per motius personals. Aprovat per la Comissió Acadèmica de 20-01-2017.

1 0,00%

B. No formalització de matrícula CURS 2017-18. Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 
27/04/2018.

1 1 0,00%

Sense motius informat 12 0,00% 1
Total 14 1 7,14%
B. No formalització de matrícula.  Abandonament d¿ofici aprovat pel CDE del 31/05/2016 2 2 100,00%
Sense motius informat 7
Total 9 2 22,22%
B. No formalització de matrícula.  Abandonament d¿ofici aprovat pel CDE del 31/05/2016 1 0 0 0
Sense motius informat 5 0 0 0
Total 6 0,00%

Total 57 4 7,02% 1
Font: URV en xifres dades a gener 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15



Taula 6.3 de l'annex 6
Percentatge estudiants estades recerca

Curs
Matriculats 

total

% 
Estudiants 

estades 
recerca

Estudiant Sexe Activitat País estada Institució estada
Data inici 

estada
Data fi 
estada

S/N curs fi 
estada

Dies estada 
curs

Dies estada
Estudiants 

estades 
recerca

2017-18 19 5.26 KIOROGLOU , DIMITRIOS H Research stay in Denmark DINAMARCA Technical University of Denmark (DTU) 01/06/2018 31/08/2018 S 92 92 1

LLEIXA DAGA, JESSICA D
Estada de mobilitat a l'AWRI 
(Australian Wine Research 

Institute)
AUSTRÀLIA

AWRI (Australian Wine Research 
Institute)

01/03/2017 10/08/2017 S 163 163 1

ROCA DOMENECH, GEMMA D Estada a Suissa
SUÏSSA, 

CONFEDERACIÓ
Changins. Haute école de viticulture et 

oenologie
26/05/2017 05/09/2017 S 103 103 1

GONZALEZ SÁNCHEZ, BEATRIZ D Mobilitat University al buffalo
ESTATS UNITS 

D'AMÈRICA
University at Buffalo, Department of 

Biological Sciences
15/04/2016 10/08/2016 S 118 118 1

MORCILLO PARRA, MARÍA DE LOS ÁNGELES D Estancia en Sudáfrica
SUD-ÀFRICA, 

REPÚBLICA DE 
Intitute for Wine Biotechnology 01/04/2016 29/07/2016 S 120 120 1

VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER D Estancia Doctorado Graz ÀUSTRIA
Institute of Biochemistry. Technische 

Universität Graz. 01/05/2016 31/08/2016 S 123 123 1

2014-15 9 11.11 BRENIAUX , MARION D Time in University partner ESPANYA URV 07/09/2014 11/12/2014 S 72 96 1
Les dades que es mostren les han introduït els doctorands al SAD i poden contenir petits errors o poden ser parcials
Font: URV en xifres dades a gener 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

2016-17 15 13.33

2015-16 13 23.08



Taula 6.4 de l'annex 6
Nombre de resultats cientifics de les tesis doctorals

Beatriz González
Document title Authors Year Source Cited by

Food Microbiology
74, pp. 64-74

Aromatic amino acid-derived compounds induce morphological changes and 
modulate the cell growth of wine yeast species

Frontiers in Microbiology

Open Access 9(APR),670
Role of mitochondrial retrograde pathway in regulating ethanol-inducible 
filamentous growth in yeast

Frontiers in Physiology

Open Access 8(MAR),148
Yeast biodiversity from DOQ priorat uninoculated fermentations Frontiers in Microbiology
Open Access 7(JUN),930
The yeast Starmerella bacillaris (synonym Candida zemplinina) shows high 
genetic diversity in winemaking environments

FEMS Yeast Research

Open Access 15(5),fov045
Jennifer Vázquez

Document title Authors Year Source Cited by
The role of the membrane lipid composition in the oxidative stress tolerance of 
different wine yeasts

Vázquez, J., Grillitsch, K., Daum, G., (...), Beltran, 
G., Torija, M.J.

2019 Food Microbiology 78, pp. 143-154 3

Melatonin minimizes the impact of oxidative stress induced by hydrogen 
peroxide in Saccharomyces and Non-conventional yeast

Frontiers in Microbiology

Open Access 9(AUG),1933
Melatonin reduces oxidative stress damage induced by hydrogen peroxide in 
Saccharomyces cerevisiae

Frontiers in Microbiology

Open Access 8(JUN),1066
Olga Pascual

Document title Authors Year Source Cited by

Food Chemistry
234, pp. 26-32

Influence of Grape Seeds and Stems on Wine Composition and Astringency Pascual, O., González-Royo, E., Gil, M., (...), Hermosín-
Gutíerrez, I., Zamora, F.

2016 Journal of Agricultural and Food 
Chemistry

10

64(34)
Influence of grape maturity and prefermentative cluster treatment of the 
Grenache cultivar on wine composition and quality

Pascual, O., Ortiz, J., Roel, M., (...), Hermosín-Gutíerrez, 
I., Zamora, F.

2016 Oeno One 0

Open Access 50(4), pp. 169-181
Oenological consequences of sequential inoculation with non-Saccharomyces 
yeasts (Torulaspora delbrueckii or Metschnikowia pulcherrima) and 
Saccharomyces cerevisiae in base wine for sparkling wine production

González-Royo, E., Pascual, O., Kontoudakis, N., 
(...), Canals, J.M., Zamora, F.

2015 European Food Research and 
Technology

43

240, pages999–1012
Influence of berry size on red wine colour and composition Gil, M., Pascual, O., Gómez-Alonso, S., (...), Zamora, 

F., Canals, J.M.
2015 Australian Journal of Grape and 

Wine Research
8

21(2), pp. 200-212
Laura Medina

Document title Authors Year Source Cited by
American Journal of Enology and 
Viticulture
68(4), pp. 485-495
European Food Research and 
Technology

243(4), pp. 681-688

The production of aromatic alcohols in non-Saccharomyces wine yeast is 
modulated by nutrient availability

González, B., Vázquez, J., Morcillo-Parra, M.Á., 
(...), Torija, M.J., Beltran, G.

2018 18

González, B., Vázquez, J., Cullen, P.J., (...), Beltran, 
G., Torija, M.-J.

2018 6

González, B., Mas, A., Beltran, G., Cullen, P.J., Torija, 
M.J.

2017 0

Padilla, B., García-Fernández, D., González, B., 
(...), Beltran, G., Mas, A.

2016 26

Masneuf-Pomarede, I., Juquin, E., Miot-Sertier, C., 
(...), Bely, M., Albertin, W.

2015 36

Vázquez, J., Grillitsch, K., Daum, G., (...), Torija, M.-
J., Beltran, G.

2018 6

Vázquez, J., González, B., Sempere, V., (...), Torija, 
M.J., Beltran, G.

2017 16

Oxygen consumption rates by different oenological tannins in a model wine 
solution

Pascual, O., Vignault, A., Gombau, J., (...), Teissedre, P.-
L., Zamora, F.

2017 15

Physicochemical characterization of the foam of white and rosé base wines for 
sparkling wine production (AOC Cava)

Medina-Trujillo, L., Matias-Guiu, P., López-Bonillo, 
F., Canals, J.M., Zamora, F.

2017 2

Effect of sequential inoculation (Torulaspora delbrueckii/Saccharomyces 
cerevisiae) in the first fermentation on the foaming properties of sparkling 
wine

Medina-Trujillo, L., González-Royo, E., Sieczkowski, N., 
(...), Canals, J.M., Zamora, F.

2017 10



Gemma Roca
Document title Authors Year Source Cited by

Yeast

36(7), pp. 449-461
Food Research International

113, pp. 401-406
Annals of Microbiology

68(10), pp. 667-676
Mª Ángeles Morcillo

Document title Authors Year Source Cited by
Food Microbiology
87,103398

Determination of melatonin by a whole cell bioassay in fermented beverages Scientific Reports
Open Access 9(1),9120

European Food Research and 
Technology
245(8), pp. 1553-1560
International Journal of Food 
Microbiology

289, pp. 174-181
Glycolytic proteins interact with intracellular melatonin in saccharomyces 
cerevisiae

Frontiers in Microbiology

Open Access 10(OCT),2424
Anna Borrull

Document title Authors Year Source Cited by
Food Microbiology
54, pp. 20-29
Food Microbiology

48:41-8
European Journal of Lipid Science 
and Technology
117(3), pp. 274-280
International Microbiology

17(3), pp. 131-139
Yeast

32(5), pp. 451-460
Journal of Agricultural and Food 
Chemistry
62(34), pp. 8679-8685
Yeast

29(10), pp. 443-452
Jessica Lleixà

Document title Authors Year Source Cited by
Analysis of the NCR mechanisms in Hanseniaspora vineae and Saccharomyces 
cerevisiae during winemaking

Frontiers in Genetics

Open Access 10(JAN)
Development of a genetic transformation toolkit for Brettanomyces 
bruxellensis

FEMS yeast research

Open Access 18(7)

Magnesium enhances dehydration tolerance in Schizosaccharomyces pombe 
by promoting intracellular 5′-methylthioadenosine accumulation

Roca-Domènech, G., Poblet, M., Rozès, N., Cordero-
Otero, R.

2019 0

Metabolism of Schizosaccharomyces pombe under reduced osmotic stress 
conditions afforded by fed-batch alcoholic fermentation of white grape must

Roca-Domènech, G., Cordero-Otero, R., Rozès, N., 
(...), Pernet, A., Mira de Orduña, R.

2018 4

Enhancing the tolerance of the Starmerella bacillaris wine strain to 
dehydration stress

Roca Domènech, G., López Martínez, G., Barrera, E., 
(...), Rozès, N., Cordero-Otero, R.

2018 0

Melatonin and glycolytic protein interactions are related to yeast fermentative 
capacity

Morcillo-Parra, M.Á., González, B., Beltran, G., Mas, 
A., Torija, M.-J.

2020 0

Morcillo-Parra, M.Á., Beltran, G., Mas, A., Torija, M.-J. 2019 0

Intracellular biosynthesis of melatonin and other indolic compounds in 
Saccharomyces and non-Saccharomyces wine yeasts

Fernandez-Cruz, E., González, B., Muñiz-Calvo, S., 
(...), Torija, M.J., Guillamón, J.M.

2019 2

Effects of melatonin and tryptophol addition on fermentations carried out by 
Saccharomyces cerevisiae and non-Saccharomyces yeast species under 
different nitrogen conditions

Valera, M.J., Morcillo-Parra, M.Á., Zagórska, I., 
(...), Beltran, G., Torija, M.J.

2019 4

Morcillo-Parra, M.Á., Valera, M.J., Beltran, G., Mas, 
A., Torija, M.-J.

2019 1

New insights into the physiological state of Saccharomyces cerevisiae during 
ethanol acclimation for producing sparkling wines

Borrull, A., López-Martínez, G., Miró-Abella, E., 
(...), Cordero-Otero, R., Rozès, N.

2016 9

New insights into the capacity of commercial wine yeasts to grow on sparkling 
wine media. Factor screening for improving wine yeast selection

Borrull, A., Poblet, M., Rozès, N. 2015 13

A simple method for the separation and quantification of neutral lipid species 
using GC-MS

Borrull, A., López-Martínez, G., Poblet, M., Cordero-
Otero, R., Rozès, N.

2015 7

Metabolomic charactetization of yeast cells after dehydration stress López-Martínez, G., Borrull, A., Poblet, M., Rozès, 
N., Cordero-Otero, R.

2015 6

New insights into the toxicity mechanism of octanoic and decanoic acids on 
saccharomyces cerevisiae

Borrull, A., López-Martínez, G., Poblet, M., Cordero-
Otero, R., Rozès, N.

2015 15

Membrane lipid variability in Saccharomyces cerevisiae wine strains rehydrated 
in the presence of metabolic activators

Díaz-Hellín, P., Gómez-Alonso, S., Borrull, A., 
(...), Cordero-Otero, R., Úbeda, J.

2014 8

Effect of low temperature upon vitality of Saccharomyces cerevisiae 
phospholipid mutants

Redón, M., Borrull, A., López, M., (...), Guillamón, 
J.M., Rozès, N.

2012 7

Lleixà, J., Martín, V., Giorello, F., (...), Beltran, G., Mas, 
A.

2019 3

Varela, C., Lleixà, J., Curtin, C., Borneman, A. 2018 2



International Journal of Food 
Microbiology
281, pp. 36-46

Massive sequencing: A new tool for the control of alcoholic fermentation in 
wine?

Fermentation

Open Access 4(1),7
Comparison of fermentation and wines produced by inoculation of 
Hanseniaspora vineae and Saccharomyces cerevisiae

Frontiers in Microbiology

Open Access 7(MAR),338
Saccharomyces and non-Saccharomyces competition during microvinification 
under different sugar and nitrogen conditions

Frontiers in Microbiology

Open Access 7(DEC),1959
Valentina Martín

Document title Authors Year Source Cited by
Oenological impact of the Hanseniaspora/Kloeckera yeast genus on wines — A 
review

Fermentation

Open Access 4(3),76
Journal of the Science of Food and 
Agriculture
96(15), pp. 4962-4972

Effect of yeast assimilable nitrogen on the synthesis of phenolic aroma 
compounds by Hanseniaspora vineae strains

Yeast

Open Access 33(7), pp. 323-328
Journal of Agricultural and Food 
Chemistry
64(22), pp. 4574-4583

Judit Franquès
Document title Authors Year Source Cited by
Selection and characterization of autochthonous strains of Oenococcus oeni 
for vinification in Priorat (Catalonia, Spain)

Oeno One

Open Access 52(1), pp. 45-56
LWT - Food Science and 
Technology
81, pp. 326-334
International Journal of Food 
Microbiology
219, pp. 56-63

Adeline Vignault
Document title Authors Year Source Cited by

Food Chemistry
316,126334

Copigmentation of malvidin-3-O-monoglucoside by oenological tannins: 
Incidence on wine model color in function of botanical origin, pH and ethanol 
content

Molecules

Open Access 24(8),1448
Influence of oenological tannins on malvidin-3-O-monoglucoside 
copigmentation in a model wine solution

Oeno One

Open Access 53(3), pp. 531-547
Impact of enological tannins on laccase activity Oeno One

Open Access 53(1), pp. 27-38
Chemical characterization, antioxidant properties and oxygen consumption 
rate of 36 commercial oenological tannins in a model wine solution

Vignault, A., González-Centeno, M.R., Pascual, O., 
(...), Zamora, F., Teissedre, P.-L.

2018 Food Chemistry 12

268, 210-219

Microbiome dynamics during spontaneous fermentations of sound grapes in 
comparison with sour rot and Botrytis infected grapes

Lleixà, J., Kioroglou, D., Mas, A., Portillo, M.D.C. 2018 5

Kioroglou, D., LLeixá, J., Mas, A., del Carmen Portillo, 
M.

2018 5

Lleixà, J., Martín, V., Portillo, M.C., (...), Beltran, 
G., Mas, A.

2016 35

Lleixà, J., Manzano, M., Mas, A., Portillo, M.C. 2016 11

Martin, V., Jose Valera, M., Medina, K., Boido, 
E., Carrau, F.

2018 15

Contribution of yeast and base wine supplementation to sparkling wine 
composition

Martí-Raga, M., Martín, V., Gil, M., (...), Mas, 
A., Beltran, G.

2016 5

Martin, V., Boido, E., Giorello, F., (...), Dellacassa, 
E., Carrau, F.

2016 11

De novo synthesis of benzenoid compounds by the yeast hanseniaspora 
vineae increases the flavor diversity of wines

Martin, V., Giorello, F., Fariña, L., (...), Mas, A., Carrau, 
F.

2016 11

Franquès, J., Araque, I., El Khoury, M., (...), Reguant, 
C., Bordons, A.

2018 0

Presence of Oenococcus oeni and other lactic acid bacteria in grapes and 
wines from Priorat (Catalonia, Spain)

Franquès, J., Araque, I., Palahí, E., (...), Reguant, 
C., Bordons, A.

2017 13

Bacterial diversity of Grenache and Carignan grape surface from different 
vineyards at Priorat wine region (Catalonia, Spain)

Portillo, M.C., Franquès, J., Araque, I., Reguant, 
C., Bordons, A.

2016 35

Oenological tannins to prevent Botrytis cinerea damage in grapes and musts: 
Kinetics and electrophoresis characterization of laccase

Vignault, A., Gombau, J., Jourdes, M., (...), Zamora, 
F., Teissedre, P.-L.

2020 0

Vignault, A., Gombau, J., Pascual, O., (...), Zamora, 
F., Teissedre, P.-L.

2019 2

Gombau, J., Vignault, A., Pascual, O., (...), Teissedre, P.-
L., Zamora, F.

2019 0

Vignault, A., Pascual, O., Jourdes, M., (...), Teissedre, P.-
L., Zamora, F.

2019 1



[CAT] L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica
va ser adequada / [ESP] La atención recibida por parte de la coordinación del programa
y la comisión académica fue adecuada / [ENG] The attention received from the
programme coordinator and the academic committee was suitable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] El seguiment i atenció per part del director/a o directors/es de tesi fou l’adequat /
[ESP] El seguimiento y atención por parte del director/a o directores/as de tesis fue el
adecuado / [ENG] The monitoring and attention provided by the PhD supervisor/s was
suitable

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 1 10.00%

#8 0 0.00%

#9 2 20.00%

#10 7 70.00%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

1 de 10 25/02/2020, 13:24
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] Les activitats formatives ofertades durant el doctorat et van semblar adequades /
[ESP] Las actividades formativas ofertadas durante el doctorado te parecieron
adecuadas / [ENG] The training activities offered during your doctorate were suitable.

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 1 10.00%

#7 2 20.00%

#8 1 10.00%

#9 1 10.00%

#10 5 50.00%

#1 1 10.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 3 30.00%

#8 1 10.00%

#9 5 50.00%

#10 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

2 de 10 25/02/2020, 13:24
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5.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] 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 / [ESP]
Los recursos materiales (instalaciones, laboratorios, espacios, aulas específicas,
seminarios, fondos bibliográficos, acceso a las bases de datos, programario, servicios
científico-técnicos, etc.) disponibles para llevar a cabo tu tesis doctoral fueron
adecuados / [ENG] The material resources available to carry out your PhD thesis were
suitable (installations, laboratories, specific classrooms, seminars, bibliography, data
bases, computer packages, scientific-technical services, etc.)

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

3 de 10 25/02/2020, 13:24
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3.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] 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 / [ESP] Los servicios de apoyo al aprendizaje (moodle, factoría digital,
servicios de autoaprendizaje, tutorización, wifi, etc.) que la URV puso a tu disposición
fueron adecuados / [ENG] The learning support services offered by the URV for you
were suitable (moodle, digital factory, self-learning services, mentoring, wi-fi, etc.)

#6 1 10.00%

#7 2 20.00%

#8 3 30.00%

#9 3 30.00%

#10 1 10.00%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 1 10.00%

#7 3 30.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

4 de 10 25/02/2020, 13:24
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3.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] En general, la satisfacció amb el programa de doctorat va ser: / [ESP] En general,
la satisfacción con el programa de doctorado fue: / [ENG] In general, the satisfaction
rate with the doctoral programme was:

#8 2 20.00%

#9 3 30.00%

#10 1 10.00%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 1 10.00%

#7 1 10.00%

#8 2 20.00%

#9 3 30.00%

#10 3 30.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

5 de 10 25/02/2020, 13:24
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3.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] La informació pública disponible (web/intranet) sobre els processos de dipòsit i
defensa de la tesi i la de sol·licitud del títol de Doctor/a va ser adequada / [ESP] La
información pública disponible (web/intranet) sobre los procesos de depósito y defensa
de la tesis y la de solicitud del título de Doctor/a fue adecuada / [ENG] The public
information (website/intranet) regarding the processes of depositing and defending my
thesis and requesting my certificate was sufficient

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 1 10.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

6 de 10 25/02/2020, 13:24
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] El procés de dipòsit de la tesi i l’aplicació web emprada van ser adequats / [ESP]
El proceso de depósito de la tesis y la aplicación web usada fueron adecuados / [ENG]
The thesis deposit process and the website application employed were suitable

#8 4 40.00%

#9 3 30.00%

#10 2 20.00%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 3 30.00%

#9 5 50.00%

#10 2 20.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

7 de 10 25/02/2020, 13:24
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] L’organització i format de l’acte de defensa de la tesi i la seva avaluació et van
semblar adequats / [ESP] La organización y formato del acto de defensa de la tesis y su
evaluación te parecieron adecuados / [ENG] The organization and format of the thesis
defense and its assessment were suitable

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 1 10.00%

#9 5 50.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

8 de 10 25/02/2020, 13:24
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] El procés de sol·licitud de títol va ser adequat / [ESP] El proceso de solicitud de
título fue adecuado / [ENG] The certificate request process was suitable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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#10 4 40.00%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 1 10.00%

#8 2 20.00%

#9 4 40.00%

#10 3 30.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

9 de 10 25/02/2020, 13:24



N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] Aspectes positius destacables (resposta oberta) / [ESP] Aspectos positivos
destacables (respuesta abierta) / [ENG] Positive aspects (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] Propostes de millora (resposta oberta) / [ESP] Propuestas de mejora (respuesta
abierta) / [ENG] Suggestions for improvement (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] Incidències i/o problemes detectats (resposta oberta) / [ESP] Incidencias y/o
problemas detectados (respuesta abierta) / [ENG] Incidents and/or problems detected
(open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108457/default-report/summary

10 de 10 25/02/2020, 13:24



[CAT] El teu doctorat ha estat un fet determinant per a trobar un lloc de treball o millorar
el teu estatus ocupacional / [ESP] Tu doctorado ha sido un hecho determinante para
encontrar un puesto de trabajo o mejorar tu estatus ocupacional / [ENG] Your doctorate
has been a determining factor in enabling me to find work or improve my employment
status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 6

[CAT] La teva actual feina està en consonància amb l’àmbit del teu doctorat / [ESP] Tu
trabajo actual está en consonancia con el ámbito de tu doctorado / [ENG] Your current
job is in accordance with the scientific area of your doctoral degree

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 1 16.67%

#7 3 50.00%

#8 0 0.00%

#9 0 0.00%

#10 2 33.33%

#1 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108427/default-report/summary

1 de 7 25/02/2020, 13:27
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 6

[CAT] La teva actual feina requereix un nivell d’estudis doctorals / [ESP] Tu trabajo
actual requiere un nivel de estudios de doctorado / [ENG] Your current job requires a
doctoral degree

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 2 33.33%

#8 0 0.00%

#9 1 16.67%

#10 3 50.00%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 1 16.67%

#6 0 0.00%

#7 3 50.00%

#8 0 0.00%

#9 1 16.67%

#10 1 16.67%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108427/default-report/summary

2 de 7 25/02/2020, 13:27
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 6

[CAT] En general, consideres que la formació de doctorat rebuda ha estat o està sent
d’utilitat en la teva carrera professional / [ESP] En general, consideras que la formación
de doctorado recibida ha sido o está siendo de utilidad en tu carrera profesional / [ENG]
In general, you think that your doctoral training has been or is being useful in your
professional career

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 1 16.67%

#7 0 0.00%

#8 2 33.33%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108427/default-report/summary

3 de 7 25/02/2020, 13:27
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2.2

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 6

[CAT] En cas d’haver cursat la menció internacional, el règim de cotutela o el doctorat
industrial, t’ha servit per a la teva carrera professional i millorar el teu estatus
ocupacional / [ESP] En caso de haber cursado la mención internacional, el régimen de
cotutela o el doctorado industrial, te ha servido para tu carrera profesional y mejorar tu
estatus ocupacional / [ENG] (For students who applied for the international mention, the
joint-supervision or the Industrial Doctorate mention) The additional recognition included
in the certificate was useful in your professional career and improved your employment
status

#9 2 33.33%

#10 1 16.67%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108427/default-report/summary

4 de 7 25/02/2020, 13:27
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0.9

1

1.1

N/R (No Response) 2

Total d'enquestats 6

[CAT] Tornaries a fer el teu doctorat a la URV? / [CAST] ¿Volverías a hacer tu doctorado
en la URV? / [ENG] If you started now your doctoral studies, would you choose URV
again?

Sí / Yes 83.33% 5

No 0.00% 0

Dependria de la situació / Dependeria de la situación / It would depend on the
situation

16.67% 1

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 6

[CAT] Recomanaries la URV com a universitat per a fer els estudis de doctorat? /

#6 1 16.67%

#7 1 16.67%

#8 0 0.00%

#9 1 16.67%

#10 1 16.67%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108427/default-report/summary

5 de 7 25/02/2020, 13:27



[CAST] ¿Recomendarías la URV como universidad para cursar los estudios de
doctorado / [ENG] Would you recommend URV as the university for carrying out a
doctorate?

Sí / Yes 100.00% 6

No 0.00% 0

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 6

[CAT] Aspectes positius destacables (resposta oberta) / [ESP] Aspectos positivos
destacables (respuesta abierta) / [ENG] Positive aspects (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 6

[CAT] Propostes de millora (resposta oberta) / [ESP] Propuestas de mejora (respuesta
abierta) / [ENG] Suggestions for improvement (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 6

[CAT] Incidències i/o problemes detectats (resposta oberta) / [ESP] Incidencias y/o
problemas detectados (respuesta abierta) / [ENG] Incidents and/or problems detected
(open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108427/default-report/summary

6 de 7 25/02/2020, 13:27



Total d'enquestats 6

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108427/default-report/summary

7 de 7 25/02/2020, 13:27



[CAT] Escull el teu gènere: /[ESP] Escoge tu género: / [ENG] Choose your gender:
Dona/Mujer/Female 100.00% 3

Home/Hombre/Male 0.00% 0

Altres/Otros/Others 0.00% 0

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] Estàs treballant actualment / [ESP] Estás trabajando actualmente / [ENG] Are you
currently working?

No Si
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

N/R (No Response) 0

Si 2 66.67%

No 1 33.33%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/141811/default-report/summary

1 de 8 25/02/2020, 13:32



Total d'enquestats 3

[CAT] El teu doctorat ha estat un fet determinant per a trobar un lloc de treball o millorar
el teu estatus ocupacional / [ESP] Tu doctorado ha sido un hecho determinante para
encontrar un puesto de trabajo o mejorar tu estatus ocupacional / [ENG] Your doctorate
has been a determining factor in enabling me to find work or improve my employment
status
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0.5

0.6
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0.8

0.9

1

1.1

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] La teva actual feina està en consonància amb l’àmbit del teu doctorat / [ESP] Tu
trabajo actual está en consonancia con el ámbito de tu doctorado / [ENG] Your current
job is in accordance with the scientific area of your doctoral degree

#1 1 33.33%

#2 0 0.00%

#3 1 33.33%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

#9 0 0.00%

#10 1 33.33%

#1 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/141811/default-report/summary

2 de 8 25/02/2020, 13:32
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] La teva actual feina requereix un nivell d’estudis doctorals / [ESP] Tu trabajo
actual requiere un nivel de estudios de doctorado / [ENG] Your current job requires a
doctoral degree

#2 0 0.00%

#3 1 33.33%

#4 1 33.33%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

#9 0 0.00%

#10 1 33.33%

#1 2 66.67%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

#9 0 0.00%

#10 1 33.33%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/141811/default-report/summary

3 de 8 25/02/2020, 13:32
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] En general, consideres que la formació de doctorat rebuda ha estat o està sent
d’utilitat en la teva carrera professional / [ESP] En general, consideras que la formación
de doctorado recibida ha sido o está siendo de utilidad en tu carrera profesional / [ENG]
In general, you think that your doctoral training has been or is being useful in your
professional career

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 1 33.33%

#4 0 0.00%

#5 1 33.33%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/141811/default-report/summary

4 de 8 25/02/2020, 13:32
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] En cas d’haver cursat la menció internacional, el règim de cotutela o el doctorat
industrial, t’ha servit per a la teva carrera professional i millorar el teu estatus
ocupacional / [ESP] En caso de haber cursado la mención internacional, el régimen de
cotutela o el doctorado industrial, te ha servido para tu carrera profesional y mejorar tu
estatus ocupacional / [ENG] (For students who applied for the international mention, the
joint-supervision or the Industrial Doctorate mention) The additional recognition included
in the certificate was useful in your professional career and improved your employment
status

#9 1 33.33%

#10 0 0.00%

#1 2 66.67%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 1 33.33%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/141811/default-report/summary

5 de 8 25/02/2020, 13:32
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Total d'enquestats 3

[CAT] Tornaries a fer el teu doctorat a la URV? / [CAST] ¿Volverías a hacer tu doctorado
en la URV? / [ENG] If you started now your doctoral studies, would you choose URV
again?

Sí / Yes 66.67% 2

No 0.00% 0

Dependria de la situació / Dependeria de la situación / It would depend on the
situation

33.33% 1

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] Recomanaries la URV com a universitat per a fer els estudis de doctorat? /

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

#9 0 0.00%

#10 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/141811/default-report/summary

6 de 8 25/02/2020, 13:32



[CAST] ¿Recomendarías la URV como universidad para cursar los estudios de
doctorado / [ENG] Would you recommend URV as the university for carrying out a
doctorate?

Sí / Yes 100.00% 3

No 0.00% 0

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] Aspectes positius destacables (resposta oberta) / [ESP] Aspectos positivos
destacables (respuesta abierta) / [ENG] Positive aspects (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] Propostes de millora (resposta oberta) / [ESP] Propuestas de mejora (respuesta
abierta) / [ENG] Suggestions for improvement (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 3

[CAT] Incidències i/o problemes detectats (resposta oberta) / [ESP] Incidencias y/o
problemas detectados (respuesta abierta) / [ENG] Incidents and/or problems detected
(open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/141811/default-report/summary

7 de 8 25/02/2020, 13:32



Total d'enquestats 3

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/141811/default-report/summary

8 de 8 25/02/2020, 13:32



Satisfacció dels titulats amb els estudis (Mitjanes)

Taula 6.5.1 de l'annex 6

Mitjanes

L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica va ser adequada. 9,5

El seguiment i atenció per part del director o directora de tesi va ser l’adequat. 8,7

Les activitats formatives ofertades durant el doctorat et van semblar adequades.     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 la teva tesi doctoral van ser adequats.

8,1

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.

8,0

En general, la satisfacció amb el programa de doctorat va ser: 8,6
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.

8,6

El procés de dipòsit de la tesi i l’aplicació web emprada van ser adequats. 8,9

L’organització i format de l’acte de defensa de la tesi i la seva avaluació et van semblar adequats. 9,3

El procés de sol·licitud del títol va ser adequat. 8,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'apartat 6.5

Taula 6.5.2 de l'annex 6

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
Dependria de 

la situació
NO

77,8 22,2
NO

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'apartat 6.5

5,57

SI 
100,0

Satisfacció de les titulades del programa doctorat Enologia i Biotecnologia amb els estudis

Dades d'inserció professional de les doctores del Programa Enologia i Biotecnologia

Mitjanes

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)  %

6,78

7,78

6,33

7,44



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
P1.1         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

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, desassiganció 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 Intern 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 rellevants 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

Estàndard 6: Qualitat dels resultats
E6.1     Tesis doctorals defensades en el marc del programa de doctorat 
E6.2      Previsió de tesis doctorals defensades curs 2019-20
E6.3      Publicacions de les tesis defensades
E6.4      Informació sobre activitats formatives i sistemes d’avaluació
E6.5     PR-EPD-024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral. 
E6.6     Detall  activitats formatives recollides al SAD
E6.7     Criteris per dipòsit de tesis programa
E6.8     Protocol per l'avaluació de tesis sense article acceptat 


