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0. PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT 

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) 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) 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 2021-22) 
 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 
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 Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques (interuniversitari) 
 Treball Social (interuniversitari) 
 Turisme i Oci 

CIÈNCIES DE LA SALUT 
 Biomedicina 
 Nutrició i Metabolisme 
 Infermeria i Salut (interuniversitari) 
 Neurociències (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 en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, verificat pel Consejo de 
Universidades el 23 de juliol de 2013, va ser implantat el curs 2013-2014. Aquest programa sorgeix de la 
fusió entre els programes de doctorat en ‘Enginyeria Química, Ambiental i de Processos’ i ‘Nanociencia i 
Nanotecnologia’ regulats pel RD 1393/2007 per donar resposta a la adequació de les línies de recerca dels 
grups i departaments implicats a les accions estratègiques del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008–2011 i a les temàtiques prioritàries 7º Programa Marco. 
Aquestes accions i temàtiques, que engloben línies de recerca relacionades amb biotecnologia, energia i 
canvi climàtic, nanociència i nanotecnologia i nous materials i processos industrials, mantenen actualment 
la seva plena vigència en el context social, nacional i global actual.  

L'objectiu del programa és formar professionals amb un fort sentit de la innovació en els camps 
especialitzats de la nanotecnologia, els nous materials i enginyeria química especialment orientats cap al 
desenvolupament de tasques de recerca tant en institucions públiques com en la indústria. Durant el 
període de realització de la tesi doctoral es pretén potenciar les capacitats transversals necessàries per 
poder desenvolupar una carrera professional amb èxit en qualsevol àmbit dels esmentats anteriorment. 
Això inclou la disseminació de resultats de recerca, la mobilitat internacional i l’intercanvi d’experiències 
amb altres investigadors i les relacions amb el sector empresarial.  

El programa compta amb una Comissió Acadèmica formada per 9 membres, 4 dones i 5 homes (Evidència 
P1.1), que es reuneix mensualment de manera ordinària (Evidència P1.2) o virtualment, quan és necessari, 
on els membres es comuniquen per videoconferència o per e-mail. 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) preparació dels informes interns de les 
tesis doctorals (en base als informes externs); g) manteniment i actualització dels continguts del web del 
programa, entre d’altres.  

Al tancament d’aquest informe, el programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química 
compta amb 95 estudiants de doctorat, 65 professors/es i 42 directors/es de tesi col·laboradors. Fins 
aquest curs, s’han titulat 70 doctors. Compta també amb la participació de 22 grups de recerca reconeguts 
SGR de la Generalitat amb 38 línies de recerca.  

El programa de doctorat i l’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) impulsen la internacionalització i la 
mobilitat dels estudiants i l’excel·lència tant de les tesis com del professorat i de la investigació. També es 
potencia la possibilitat de fer doctorats industrials i en cotutela amb altres universitats con es veurà al 
llarg d’aquest informe.  
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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). El coordinador de la titulació va tenir 
a càrrec la redacció inicial a partir d’un model d’autoinforme amb comentaris i ajudes (Evidència P2.2) de 
forma coordinada amb la resta de membres de la Comissió Acadèmica i fent consultes a directors/es de 
tesi i estudiants del programa. En tot moment, va tenir el suport del personal tècnic de l’Escola de Postgrau 
i Doctorat (EPD) i de la Tècnic de Suport a la Docència adscrita al Departament d’Enginyeria Química, que 
te dedicació exclusiva a les tasques associades a la docència de postgrau en general, i al doctorat en 
particular.  

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD), conjuntament amb el Gabinet de la Rectora (GR en endavant) i el 
Gabinet de Programació i Qualitat (GPiQ en endavant), han proporcionat a cada coordinador/a del 
programa el model d’autoinforme d’acreditació (Evidència P2.2), els indicadors a través de la intranet URV 
en xifres, 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 una presentació de 
l’autoinforme feta  a coordinadors (Evidència P2.4) al Comitè de Direcció de l’Escola (CDE). 

Durant el procés d’elaboració s’ha tingut en compte també la memòria de verificació del programa del 
2013 (Evidència P2.5), la modificació de la memòria de verificació del 2018 (Evidència P2.8), l’informe 
d’AQU de valoració de la modificació del programa (Evidència P2.9) i l’informe de seguiment del programa 
de doctorat (ISPD en endavant) (Evidència P2.7). En el cas del programa de Nanociència, Materials i 
Enginyeria Química no va rebre informe d’AQU de valoració del seguiment però si es va tenir en compte 
les valoracions dels altres programes gràcies al resum de recomanacions i millores que va elaborar l’EPD 
(Evidència P2.14) i per tant s’han tingut en compte totes les recomanacions. També es van tenir en compte 
els resultats de les enquestes de satisfacció (Evidència E3.11), els indicadors (veure apartat 5 de 
l’autoinforme) i dades addicionals (presents a les evidències apartat 6 de l’autoinforme) 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. I addicionalment s’han inclòs les dades provisionals del curs 2019-20, aquestes són 
provisionals ja que la matrícula finalitza el 15 de juny de 2020 i les defenses es computen fins el 30 de 
setembre de 2020. 

En els CDE es va informant mensualment a tots els coordinadors de les novetats del procés d’acreditació 
i també vam fer una reunió especifica de treball el dia 25 de novembre de 2019 amb coordinadors 
implicats en les acreditacions del 2020 a la URV, on vam presentar el model d’autoinforme, les directrius 
per elaborar-lo i així com les evidències i els annexos que forment part d’aquest i el calendari del procés 
d’elaboració de l’autoinforme. 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. 

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 P 
2.12) amb la següent composició: 
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Taula 2.1: Composició 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 Bioteconologia 

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

Dr. Josep Ferré Coordinador del Programa de doctorat en Tecnologia de Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 
Dr. Benjamí Martorell  Coordinador Escola de Postgrau i Doctorat, PAS 
Sra. María de los Ángeles Ramírez 
(secretària) 

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

Sr. Aitor Balmaseda (vocal 
estudiant) 

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

Dr. Albert Solé Daura (vocal titulat) Representant a la CAI dels titulats doctorat i antic doctorand del Programa de doctorat en Ciència i 
Tecnologia Química 

Font: Elaboració pròpia a març de 2020. 

La CAI va revisar els autoinformes d’acreditació i el 27 de febrer de 2020 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 
Gabinet de programació i qualitat. 

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 

Al període d’exposició es va rebre un correu electrònic amb millores molt encertades del director de 
departament d’Enginyeria Química (Evidència P2.13) que s’han incorporat tots als autoinformes. 

Però en plena fase de revisió dels autoinformes, el 15 de març de 2020, es va declarar l’estat d’alarma a 
tot el país per la pandèmia del COVID-19 amb les implicacions 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 
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 de doctorat, la visita del comitè d’avaluació externa (CAE), i coordina el 
lliurament de tota la documentació necessària que consta, especialment, d’aquest autoinforme i de les 
evidències detallades a la guia per a l’acreditació dels programes de doctorat. Les evidències són 
aportades a través d’un espai a Moodle específic de cada programa de doctorat, al qual es pot accedir a 
través del següent enllaç: https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79137  
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS  
A continuació es realitza una argumentació basada en evidències i indicadors sobre el grau d’assoliment 
dels estàndards d’acreditació. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les dades 
més significatives que posen de manifest el compliment dels estàndards.  

El detall complet d’evidències es troba en l’apartat 6 del present informe. I a l’annex, apartat 5 de 
l’autoinforme, 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 d’acord amb la finalitat del l’ISPD(Evidència P2.7), es van detectar els punts 
forts i febles, proposar accions de millora que garanteixin la qualitat del programa avaluat i establir els 
mecanismes d’implementació. El programa no va disposar d’informe de valoració del seguiment però tots 
els coordinadors de la URV van poder accedir a totes les recomanacions d’AQU gràcies a què l’EPD les va 
recollir a l’informe resum valoracions AQU (Evidència P2.14) i per tant s’han tingut en compte les 
recomanacions generals d’AQU. 

 

Fruit d’aquestes accions vam lliurar a AQU Catalunya el 21 de març de 2019 les modificacions respecte la 
memòria del doctorat verificada, aprovades totes elles per la comissió acadèmica del programa de 
doctorat (Evidència P1.2.a) i pel Comitè de Direcció de l’EPD (Evidència P1.3.a), que fan que s’ajustin millor 
els requisits i el funcionament del programa de doctorat a la realitat actual, pel que fa als professors/es i 
directors/es que forment part de les línies d’investigació, les places, les activitats formatives, etc. A 
l’evidència 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 per AQU Catalunya el 21de novembre de 2019 
(Evidència P2.9). A la taula 1.1. s’indiquen breument les modificacions realitzades a la titulació a) amb 
aprovació FAVORABLE  i b) les que es sometent a avaluació en aquest procés d’acreditació com a resum 
de la modificació que es va lliurar a AQU. La nova modificació proposada en aquest informe per tal que 
sigui inclosa a l’avaluació de l’acreditació esta relacionada amb la actualització de la plantilla de 
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professorat i col·laboradors arran de la incorporació d’un investigador Ramon y Cajal i altres canvis menors 
(baixes) relacionades amb col·laboracions puntuals en direccions de tesi. 

Taula 1.1  Modificacions realitzades a la titulació a) amb aprovació FAVORABLE d’AQU i b) que es 
sometent a avaluació en aquest procés d’acreditació 

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

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

L’oferta de places del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química pels cursos 
2013-14 al 2017-18 ha estat de 50 i de 32 a partir del curs 2018-2019. Aquesta reducció es va aprovar 
durant el procés de modificació tenint en compte que el nombre de matriculats va oscil·lar al voltant de 
25 des de la implantació del títol. Com es pot veure a la figura 1.1 i a les taules A1.1 i A1.2  de l’annex 1, 
la demanda del doctorat d’acord amb les sol·licituds de preinscripció rebudes automàticament a través 
de l’aplicació web va fluctuar entre 42 i 65 sol·licituds i el nombre d’estudiants admesos i matriculats 
durant els sis cursos complets es va mantenir al voltant de 30, amb percentatges de matriculats superiors 
al 93% del total d’admesos (excepte el curs d’implantació), fet que es pot valorar molt positivament.  

Descripció modificació Justificació Origen de la 
proposta 

Curs 
implantació 

Aprovació per CDE Aprovació per 
AQU 

Se reducen las plazas de nuevo ingreso 
de 50 a 32. (Evidència P2.8) 

Per ajustar a la 
demanda real del títol 

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

a) Informe 
favorable  
(Evidència P2.9) 

Se eliminan los complementos de 
formación asociados a los másteres 
que ya no se cursan en la URV: Máster 
en Ingeniería Ambiental y Producción 
Sostenible –MEAPS-; Máster en 
Nanociencia y Nanotecnología –
NANO- (en extinción); Máster en 
Nanociencia, Materiales e Ingeniería –
MNMI-. 
Y se mantienen y añaden los 
complementos de formación de los 
masters que se ofertan actualmente 
en la URV: Máster en Ingeniería 
Química; Máster en Nanociencia, 
Materiales y Procesos: Tecnología 
Química de Frontera; Máster de 
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad 
Energética. 
.(Evidència P2.8) 

Per actualitzar i 
adaptar-los a l’oferta 
de màsters 

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

a) Informe 
favorable  
(Evidència P2.9) 

Se complementa la descripción de las 
actividades, sin que ello suponga 
modificación substancial de la 
memoria.: 
Actividad IQ2- FORMACIÓN EN 
GESTIÓN DE I+D+i: 
Actividad IQ2- FORMACIÓN EN 
GESTIÓN DE I+D+i: 
Actividad IQ2- FORMACIÓN EN 
GESTIÓN DE I+D+i: 
Actividad IQ5 -ACTIVIDADES 
RECONOCIDAS (CURSOS 
TRANSVERSALES EXTERNOS O 
INTERNOS): 
.(Evidència P2.8) 

Avaluació AQU ISP 
(Evidència P2.6) 

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

a) Informe 
favorable  
(Evidència P2.9) 

Se reorganizan y se reduce el número 
de líneas de investigación. 

Per ajustar l’oferta de 
línies a la demanda 
dels doctorands 

Avaluació AQU 
ISP (Evidència 
P2.6) 

2018-19 29/01/2019 
(Evidència P1.3) 

a) Informe 
favorable  
(Evidència P2.9) 

Es revisen els directors de tesi i 
s’implanta la definició de 
col·laboradors, això implica alta i baixa 
de professors i alta i baixa de 
col·laboradors 

Actualització de la 
plantilla  

Avaluació AQU 
ISP (Evidència 
P2.6) 

2018-19 29/01/2019 
(Evidència P1.3) 

a) Informe 
favorable  
(Evidència P2.9) 

S’actualitza la plantilla de professorat i 
col·laboradors  ( Evidència P2.13) 

Actualització de la 
plantilla  

Acreditació 2020-21 28 /05/2020 b) Modificacions 
informades en 
l’acreditació 
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Figura 1.1. Nombre d’estudiants preinscrits, admesos i matriculats durant els cursos 2013-2014 al 2019-
2020 al programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. 

Del total de candidats admesos al doctorat de Nanociència, Materials i Enginyeria Química, s’observa que 
el curs 13-14 un 40% va procedir de màsters de la URV, un 44% de màsters d’altres universitats nacionals 
i un 16% va ser de procedència estrangera (figura 1.2 i taula A1.3 del annex 1). El percentatge de 
doctorands estrangers es va duplicar per al curs 2015-2016 i a partir del curs 2017-2018 va ser majoritari, 
arribant a un 65.4% el curs 2018-2019. Aquest increment gradual va ser, sobre tot, a costa de una 
disminució del nombre de estudiants provinents d’altres universitats espanyoles mentre que l’aportació 
dels màsters desenvolupats a la URV com a font d’estudiants pel nostre doctorat es va estabilitzar al 
voltant de la quarta part. Aquesta elevada proporció d’estudiants estrangers és fruit de l’extensa activitat 
de recerca internacional que es desenvolupa en el programa i de l’alt grau d’internacionalització dels 
nostres màsters que atreuen molts estudiants estrangers que volen continuar a fer el doctorat. El 
programa també fa un esforç important en divulgar les propostes de projectes de tesi a webs 
especialitzades com a Euraxess (https://euraxess.ec.europa.eu/). Finalment, l’entrada d’ estudiants 
estrangers s’ha vist afavorida en els dos darrers cursos per l’alt nombre de ajuts Martí Franques COFUND1 
que gaudeix el nostre programa (15 d’un total de 50), en la seva gram majoria cofinançades amb recursos 
de capítol 1 dels departaments que participen en el programa.  

 

Figura 1.2. Perfil d’ingrés per curs acadèmic segons els estudis de màster dels estudiants estrangers 
matriculats des de el curs 2013-2014 al programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria 
Química. 

 

                                                      

1 Aquestes ajuts estan cofinançades per la Unió Europea (programa Horizon 2020, ajuts Marie Skłodowska-Curie, contracte No. 713679) 
(https://www.urv.cat/en/research/support/programmes/marti-franques/cofund/). 
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Pel que fa al perfil de nacionalitats dels estudiants matriculats (figura 1.3), el percentatge d’estudiants 
espanyols va anar disminuint amb el temps, amb correspondència amb els canvis de perfil d’ingrés 
mostrats a la figura 1.2. La procedència dels estudiants internacionals va ser principalment de la resta de 
la Unió Europea i Àsia, amb una aportació també important d’estudiants provinents d’América Llatina. 
Aquests tres grups de nacionalitats van incrementar els seus percentatges de curs en curs (taula A1.4 de 
l’annex).  

  

Figura 1.3. Esquerra: Evolució del percentatge d’estudiants matriculats segons les regions geográfiques 
de procedencia. Dreta: mapa que mostra la procedència dels estudiants estrangers  matriculats des de el 
curs 2013-2014 al programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química.  

 

Així mateix, fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del 
seguiment del programa (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 en el que han 
participat 6 estudiants en convenis amb les universitats de Federal de Río de Janeiro (2), Montpellier (1), 
Sfax (Tunisia, 1) i Shandong (Xina, 1) i Amsterdam (1), i actualment una estudiant participa en el programa 
de cotuteles amb la Czech Technical University de Praga. Dels 7, 5 van iniciar els seus doctorats a les 
universitats estrangeres.  

El mecanisme de què disposa el programa de doctorat per garantir que el perfil d’ingrés és adequat i 
coherent està descrit al PR-EPD-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula (Evidència E1.1), la Comissió 
Acadèmica del programa aplica els següents criteris (disponibles a la web del programa de doctorat) a 
l’hora de valorar l’admissió d’un nou candidat/a, que garanteix la configuració del perfil dels doctorands i 
les doctorandes del programa ajustada a les característiques del programa: 

 Titulació de grau i màster del candidat, que ha d’estar relacionada amb les línies de recerca del 
programa.  

 Expedient acadèmic de grau i màster. 
 Universitat i país de procedència. 
 Currículum vita del sol·licitant. 
 Cartes de recomanació. 
 Carta de motivació. 
 Així mateix, es valora molt positivament que els candidats tinguin alguna acreditació del 

coneixement d'anglès (TOEFL, First Certificate o equivalent, etc.) o hagin cursat el màster en 
anglès.  

Addicionalment, i fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració 
del seguiment del programa (Evidència P2.14) rebuts per part d’AQU Catalunya , s’ha adaptat el procés 



 

13 

 

PR-EPD-014 Preinscripció, accés i admissió dels estudiants en programes de doctorat (Evidència E1.1), per 
tal que els candidats puguin presentar, opcionalment, una carta de suport per part d’un professor o 
professora del programa de doctorat (s’ofereix un model de carta de suport, disponible a la web de l’EPD, 
en l’apartat sobre accés i admissió (Evidència E1.2). Els casos en què es compta amb aquesta carta de 
suport, que inclou una proposta de línia de recerca, facilita l’assignació posterior del director o directora 
de tesi i assegura la màxima afinitat entre les aspiracions dels doctorands i el seu potencial director o 
directora de tesi. A més la Comissió Acadèmica disposa del procés PR-EPD-022 Assignació, desassiganció 
o modificació de director/a o línia d’investigació (Evidència E1.5), per si s’escau incorporar directors /es 
de tesis al programa o línies d’investigació que encaixin amb el perfil del doctorand i amb les 
característiques del programa. 

En termes de captació, l’EPD ha definit 2 propostes de millora, la primera 2019-20 PM-EPD-1.1-01 millora 
les accions de captació per augmentar el nombre de preinscripcions, la segona 2019-20 PM-EPD-1.1-02 
per visibilitat i fer difusió dels objectius de desenvolupament sostenible. 

La distribució dels doctorands de nou accés per gènere va ser molt homogènia al llarg dels sis cursos amb 
una mitjana de dones matriculades de 42% (Figura 1.4 i taula A1.6 del annex 1). Aquest fet és molt 
significatiu si es te en compte que l’accés de les dones a estudis de ciències naturals i enginyeries es 
tradicionalment baix (16% en 2016 segons la UNESCO2) i significa que les dones troben atractiu el 
programa formatiu del nostre doctorat, en el qual un 22% de directores de tesi són dones.  

 

Figura 1.4. Distribució dels doctorands de nou accés per gènere durant els cursos 2013-2014 al 2019-
2020 al programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. 

 

Gracies a la implantació de les recomanacions i suggeriments dels informes de valoració del seguiment 
(Evidència P2.14) la Universitat va fer un esforç per augmentar el nombre de beques pròpies de la 
universitat. La URV ja disposava des del 2012 d’un programa de finançament per la contractació 
d’investigadors predoctorals en formació d’ajuts a la investigació “Martí i Franques” (Evidència E1.13), 
amb l’oferta de 25 places cada curs es va poder millorar l’oferta. Així els cursos 2017-2018 i 2018-19 es 
van oferir 50 places més amb el programa COFUND cofinançat per la Unió Europea (Evidència E1.14). 
Addicionalment, s’ha continuat amb aquesta línia fent un gran esforç aquest darrer curs 2019-2020 obrint 
una nova convocatòria del programa amb l’oferta de 75 places a més de les 25 ja existents i està previst 
l’oferta de 50 places pel crus 2020-21. Això significa que el nombre de places del programa Martí i 

                                                      

2 “Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)”. UNESCO, París, 2019, p.20 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649) 
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Franques es va quadruplicar entre el curs 2016-2017 i el 2019-2020. En aquest sentit i donada la 
rellevància d’aquest programa d’ajuts l’EPD defineix al pla de millora la proposta 2019-20 PM-EPD-1.1-03 
per augmentar el nombre de beques pròpies de la universitat. 

Dels 170 estudiants que s’havien matriculat al programa  des de el curs 2013-14 al 2018-19 un 85.9% 
disposen d’un ajut per pagar la matrícula (Figura 1.5). Aquests ajuts i/o contractes provenen de programes 
propis de la URV (Programa Martí i Franquès i Martí i Franquès COFUND), del govern autonòmic (beques 
FI), nacionals (beques FPI i FPU) o europeus (Marie Curie ITN i ETN). Així mateix, un 7.1% dels estudiants 
gaudeixen o han gaudit d’ajuts del programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya amb 
la participació de 5 empreses de la regió. Un 10% dels estudiants compten amb ajuts dels grups de recerca 
als que pertanyen (de projectes europeus majoritàriament) o dels seus països d’origen (com el Programa 
‘Ciência sem Fronteiras’ de Brasil) i la resta (14.1%) participen en el programa sense cap ajut, en aquest 
cas la majoria a temps parcial (Figura 1.5). D’aquestes dades s’evidencia que un punt a millorar es la 
captació de doctorands mitjançant el programa FPU en lo qual es treballarà en conjunt amb el professorat 
i l’EPD (proposta de millora 2019-20 PM-NMEQ-1.1-01).  

 

Figura 1.5. Percentatge d’estudiants matriculats curs 2018-19 segons els tipus de beca o ajut (MF-URV: 
Martí i Franquès URV; UE-ETN/ITN: Accions Marie Curie ETN i ITN; altres: finançament propi dels grups 
de recerca o dels països d’origen). 

 

Pel que fa a la dedicació dels estudiants matriculats destaca que fins el curs 2015-16 tots els doctorands 
estaven matriculats a temps complet. A partir del curs 2016-17 el percentatge de matricules a temps 
parcial s’incrementen lleugerament cada any des de el 2.2% fins al 8.1% el curs 1018-19 (taula A1.5 de 
l’annex). Els perfils més comuns dels estudiants a temps parcial és el de treballadors d’empreses de la 
regió o de docents d’universitats estrangeres (Perú, Equador, Aràbia Saudí) amb alguna experiència en 
investigació interessats en obtenir el grau de doctor per progressar en les seves carreres acadèmiques i 
professionals.  

També fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del 
seguiment del programa (Evidència P2.14) rebut per part d’AQU Catalunya, s’han revisat les línies de 
recerca i els directors de tesis per evitar tenir línies de recerca inactives i es va modificar el programa de 
doctorat (Evidència P2.8 i taula 1.1 de l’autoinforme) 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, la figura 1.6 mostra la distribució de doctorands segons les línies de recerca del programa. Com 
es pot veure, hi ha un nombre majoritari d’estudiants en les línies relacionades amb enginyeria química i 
enginyeria ambiental, seguit de ciència de materials i nanotecnologia. Això es correlaciona bé amb el 
nombre de directors de tesi del programa associats a aquestes línies i mostra un bon balanç entre les 
diferents àrees de coneixement (veure detall complet a la taula A1.7 de l’annex 1).  
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Figura 1.6. Distribució de doctorands matriculats al programa de doctorat en Nanociència, Materials i 
Enginyeria Química segons les línies de recerca del programa (amb 5 o mes doctorands). 

 

Finalment, 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 adequat finançament o suport 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 el seu nombre 
és 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 tesis. Aquest mecanisme està descrit al procediment PR-EPD-023 
Supervisió i seguiment del doctorand (Evidència E1.6) i a la URV es porta a terme a través de la plataforma 
en línia anomenada SAD (Seguiment i Avaluació del Doctorand). En l’apartat “Doctorands” de la web de 
l’EPD es pot consultar tota la informació relativa al SAD, així com l’enllaç directe a la plataforma i les guies 
d’usuari per a estudiants de doctorat (Evidència E1.9). 

Al començament del període d’avaluació de primera convocatòria al mes d’abril, el coordinador fa una 
reunió amb els doctorands de nou accés i els que van accedir al programa en tercera fase del curs anterior 
si n’hi ha (‘Practial session on SAD´) on explica les característiques i la importància de l’avaluació anual, el 
funcionament de la plataforma SAD i es resolen possibles dubtes. 

Els doctorands i doctorandes accedeixen al SAD i incorporen les activitats realitzades durant cada curs 
acadèmic (activitats formatives, publicacions, estades de mobilitat, etc.) i el Pla d’investigació, on han de 
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descriure la metodologia emprada i els objectius de la tesi doctoral, així com 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 poden cursar qualsevol de les que s’ofereixen a través del Pla de Formació 
Transversal del doctorand (Evidència E1.12). Aquestes activitats s’han de registrar al SAD i son els directors 
de tesi i/o el tutor acadèmic els que supervisen i validen a través del SAD que siguin adequades al perfil 
del doctorand. En tot moment, els directors/es de tesis poden accedir a l’aplicatiu en línia SAD per fer un 
seguiment del DAD i el PlaInv dels seus doctorands i doctorandes i, d’aquesta manera, poden discutir amb 
ells la informació dipositada així com promoure, si s’escau, alguna modificació abans de la seva avaluació.  

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

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

Aquest mecanisme de seguiment i avaluació emprat des de la implantació dels programes de doctorat del 
RD 99/2011 ha suposat una eina molt adequada per al seguiment dels doctorands i doctorandes, i 
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 de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química durant l’últim curs (2018-19) 
s’han avaluat un total de 95 doctorands/es dels quals 90 van passar favorablement l’avaluació (81 en 
primera convocatòria i 8 en segona). Un estudiant va ser avaluat com a no apte per baix rendiment 
acadèmic i 4 van defensar la tesi abans del període d’avaluació (taula A1.8 de l’annex 1).  

A les enquestes de satisfacció de doctorands i de directors de tesis realitzades bianualment el curs 2015-
16 i el 2017-18 (Evidència E.3.9) es va consultar tant a doctorands com a directors respecte el seguiment 
i atenció que fan els directors, sobre l’avaluació i el seguiment a través del SAD i sobre l’eina emprada. 
Dels resultats (veure apartat 5.2 de l’annex 5), se’n deriva que el grau de satisfacció dels doctorands amb 
seguiment i atenció per part del director/s de tesi (7.28 en 2016, 8.03 en 2018), així com sobre el 
l’avaluació i el seguiment a traves del SAD (6.06 en 2016, 8.00 en 2018) va millorar considerablement en 
aquest període. Així mateix, la valoració dels directors de tesi enquestats sobre el procediment 
d’avaluació  va també va millorar (de 7.00 a 8.10).  

En aquestes mateixes enquestes (Evidència E3.9) es va consultar també respecte les activitats formatives 
especifiques del programa i les activitats formatives més generals i transversals a tots els programes, la 
valoració obtinguda ha estat del 5.06 del curs 2015-16 i del 7.58 el curs 2017-18 (veure apartat 5.2  de 
l’annex 5). Els doctorands han manifestat la voluntat de que s’ofereixin més cursos en anglès i més cursos 
on-line.  

L’EPD ja va identificar al seu pla de millora 2015-16 l’acció PM-07 tenir un programa de formació en 
competències transversals dels doctorands per implantar el curs 21/22, 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 transversal que 
haurien d’adquirir els doctors URV i es van millorant i adaptant a les necessitats que manifesten els 
doctorands a través de les enquestes (Evidència E.3.11) i/o a través de la comunicació amb els 
coordinadors. Aquesta millora notable en la valoració de les activitats formatives és fruit tant de la 
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millorada oferta formativa de l’EPD com de les modificacions realitzades a les activitats formatives 
específiques del programa de doctorat com la modificació del format del ‘Doctoral Day’ per incloure 
xerrades de graduats i comunicacions orals tipus flash.  

L’EPD, analitzant les enquestes de satisfacció de tots els programes de doctorat (Evidència 3.13), va 
detectar la demanda de cursos virtuals i en anglès, per tant al pla de millora s’ha incorporat la proposta 
2019-20 PM-EPD-1.2-01, revisarem l’oferta actual de cursos transversals per adaptar-los a les necessitats 
dels doctorands i treballarem en el projecte de formació  transversal semi-virtual de la Xarxa Vives. 

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

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

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

 

Pel que fa a la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), considerem que el programa presenta un 
punt fort en la adequació del perfil formatiu dels seus estudiants a las característiques i el programa 
formatiu. El programa mostra una bona distribució de doctorands matriculats en les diferents àrees de 
coneixement del programa (enginyeria química, enginyeria ambiental, ciència de materials i 
nanotecnologia) i el nombre de directors de tesi del programa associats a aquestes línies. També es de 
destacar el alt grau d’internacionalització dels seus estudiants, l’equilibri de gènere i un finançament 
adequat per fer el doctorat, cosa que demostra l’atractiu d’aquest programa pels estudiants. D’altra 
banda, cal continuar treballant per mantenir el finançament i millorar la captació de becaris de 
convocatòries nacionals con els FPU (proposta de millora 2019-20 PM-NMEQ-1.1-01) i millores per 
promocionar i fer captació dels programes de doctorat a  nivell de l’Escola de Postgrau i doctorat (201-19 
PM-EPD-1.1-01-02-03). 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), d’acord amb un disseny de web del programa 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 de doctorat consideren 
la perspectiva de gènere i estan disponibles a l’apartat de Qualitat de la web de l’EPD , estan resumits a 
la taula A2.1 de l’annex 2, i explicats a la guia de suport per als coordinadors i les coordinadores dels 
programes de doctorat(Evidència E2.3). 

Tots aquests continguts relatius al doctorat són públics , disponibles en 3 idiomes (castellà, català i anglès)i 
fàcilment accessibles a través de la web de la URV contenen informació veraç, completa, actualitzada i 
conté tots els requisits d’informació pública i d’indicadors disponibles a les taules 1.1. i 1.2 de l’apartat 
3.2 de la Guia per a l’acreditació dels programes oficials de doctorat d’AQU. A la taula A2.2 de l’annex 2 
del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar-ne la localització. 

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

A més del web institucional, el programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química 
compta amb un web propi (https://etseq2.urv.cat/doctoratdeq/) i una altra on s’anuncia el programa de 
seminaris multidisciplinaris (http://etseq2.urv.cat/seminaris) i manté des de fa anys una pàgina de 
Facebook del programa on es poden veure fotos de les defenses de tesi i d’altres activitats del programa 
(https://www.facebook.com/docdeq/). Aquesta pàgina complementa de manera molt eficient la 
informació publicada al web institucional i facilita el treball de l’administració i la coordinació del 
programa ja que afavoreix la proximitat i unitat del programa de cara als estudiants i graduats (figura 2.1). 
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Figura 2.1. Captures de pantalla de la pàgina de Facebook del programa de doctorat en Nanociència, 
Materials i Enginyeria Química (https://www.facebook.com/docdeq/). 

 

Addicionalment, i fruit de la implantació per una banda de la proposta de millora de l’Informe de 
Seguiment de l’Escola (ISU) PM-EP-05 (Evidència P2.10) i de les recomanacions i suggeriments de l’informe 
de valoració del seguiment del programa (Evidència P2.14) rebuts per part d’AQU Catalunya, l’EPD 
juntament amb  el Servei de Recursos informàtics i TIC (SRTIC en endavant)  va començar a treballar el 
2017 i continua treballant actualment en la millora de les bases de dades i explotació de resultats per tenir 
disponibles de manera automatitzada el major nombre d’indicadors i informació publica a la pàgina web 
(Evidència E2.4). Els indicadors disponibles a la web sobre el desenvolupament operatiu del programa de 
doctorat que es publiquen cada curs acadèmic estan disponibles a l’apartat de qualitat / indicadors de la 
web de l’EPD i a l’annex esta disponible la taula A2.1, que conté el detall dels indicadors que estan 
publicats, ja sigui en forma de taula o de gràfic. Quant a la informació pública també estem treballant amb 
el SRTiC per publicar de manera automàtica i dinàmica les línies d’investigació i el professorat del 
programa i d’aquesta manera tindrem sempre actualitzada aquesta informació en els tres idiomes. A més 
el professorat enllaçarà directament i automàticament amb la informació i Currículum de l’investigador/a 
que la universitat publica a la web ‘Qui investiga’ de la universitat. 

A les enquestes de satisfacció de doctorands i de directors de tesis (Evidència E.3.9) es va consultar tan a 
directors/es com a estudiants si la informació dels estudis de doctorat disponibles al web és clara i 
entenedora (respecte objectius, activitats formatives, avaluació anual, tràmits administratius, etc.). 
Segons l’opinió dels doctorands, la informació disponible va millorar considerablement en el període entre 
les dues enquestes (5.67 en 2016, 8.04 en 2018) així com l’adequació de les vies de d’informació i 
comunicació (6.72 en 2016, 7.98 en 2018). La mateixa apreciació de millora sobre la informació disponible 
van expressar els directors de tesi (6.80 en 2016, 7.78 en 2018) (veure resultats a l’apartat 5.2 de l’annex 
5).  

Amb la voluntat de millora contínuament, es preveu seguir avançant amb l’automatització d’alguns 
indicadors a la web com són les enquestes (proposta de millora 2019-20 PM-EPD-3-03), i continuarem 
avançant el projecte actual d’automatització del contingut del programa sobre línies d’investigació i 
professorat (proposta de millora 2019-20 PM-EPD-3-04). 
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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 la institució publica la informació veraç, completa i actualitzada sobre les 
característiques del programa, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.  

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

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

Tant des de la web de la URV (www.urv.cat) com directament des de la web pròpia de l’EPD 
(http://www.doctor.urv.cat/), tots els col·lectius poden accedir fàcilment  a tota la informació esmentada 
a l’apartat anterior del present document.  

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 relatives 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 de doctorat assoleix amb 
excel·lència l’estàndard segons el qual la institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del 
programa de doctorat a través a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment del 
programa i, si s’escau, de la seva acreditació. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

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

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



 

21 

 

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

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

Quant a la informació pública (Estàndard 2), valorem com a punt fort l’esforç continuat en mantenir, 
revisar i actualitzar la informació pública, tal i com es va plantejar en el Pla de Millora general de l’EPD. 
Com a resultat, la institució compta amb informació veraç, completa i actualitzada tant pel que fa als 
aspectes generals del doctorat com a les característiques específiques del programa de doctorat en 
Nanociència, Materials i Enginyeria Química i el seu desenvolupament, com per exemple les activitats 
formatives especifiques, els sistema d’avaluació, els ajuts i beques, les línies d’investigació del programa i 
el seu professorat. Aquesta informació és accessible per a tots els agents d’interès i inclou tant resultats 
acadèmics com de satisfacció, informació sobre la verificació, seguiment i acreditació del programa. 
També es difon de forma adequada tota la informació rellevant sobre la política de qualitat, els processos 
i el sistema de garantia de qualitat. El programa també fa un esforç per divulgar la seva activitat en xarxes 
socials. 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 en endavant). Dins d'aquest context, 
l’EDP ha dissenyat i aprovat la seva Política de qualitat i el Manual de Qualitat i ha definit els processos 
que en formen part.  

 Política de Qualitat [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 de doctorat de la URV han estat dissenyats, aprovats i verificats positivament seguint:  

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

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

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

La universitat publica a la web les memòries i les resolucions de verificació de tots els seus programes de 
doctorat. Com a evidència específica d’aquest programa del procés de verificació, s’adjunta les evidències 
d’aprovació per 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 de 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 de doctorat va elaborar l’ISPD (Evidència P2.7) 
fins al curs acadèmic 2015- 2016, per al qual la coordinació del programa va analitzar els indicadors 
disponibles i el resultat de les reunions de coordinació docent. Els informes de seguiment s’aproven pel 
Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat (Evidència P1.3.b). 

Un cop elaborats i aprovats els informes de seguiment es publiquen al web de la universitat. En particular, 
des del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química es valora molt positivament 
tot el procés de seguiment perquè ha permès l’anàlisi i la revisió de la implantació, el desenvolupament i 
els resultats del mateix, i ha possibilitat la detecció d’aspectes a millorar i la introducció de millores com, 
per exemple, en la informació institucional que es té del finançament dels doctorands, en el grau de 
satisfacció que tenen els doctorands i els directors envers del programa, etc.  
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A més un cop vam tenir tots els informes de valoració del seguiment dels programes de doctorat de la 
URV ( 7), l’EPD va elaborar un informe que incloïa taules unificades amb totes les recomanacions i millores 
proposades per la comissió d’avaluació d’AQU, ja que vam detectar que alguns dels punts proposat en les 
titulacions d’un àmbit es podien traslladar a altres àmbits,  així com taules dels punts forts detectats. 
Aquesta informació es va presentar també al Comitè de Direcció de l’EPD per analitzar-la amb tots els 
coordinadors dels programes de doctorat per tenir-ho  en compte en el seguiment anual de tots els 
programes de doctorat de la URV. 

 

Així gràcies al seguiment que va fer la coordinació del programa de doctorat al ISPD (Evidència P2.7) i que 
ha continuat fent durant aquests darrers cursos, a les recomanacions de la valoració dels informes de 
seguiment lliurats per AQU (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. 

 

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

 el procés clau PR- EPD-004 Modificació de titulacions del SIGQ (Evidència E 3.5) 

  i 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 E 3.6), que 
concreta de forma detallada i completa les tasques i els agents implicats.  

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

 

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

El programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química 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 a la darrera secció d’aquest informe, en el Pla de millora, 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 tutors/directors del programa com a conseqüència de les 
jubilacions i de possibles altes en el professorat i/o col·laboradors. En aquest cas, caldrà la modificació (no 
substancial) del llistat de possibles tutors/directors del programa en la memòria verificada del programa.  
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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 

 
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 tots els necessaris per justificar l’assoliment dels 
estàndards s’han implantat al repositori institucional intern la URV en xifres i a la web de l’EPD veure taula 
2.1 de l’annex2. El SGIQ garanteix la recollida de la informació mitjançant els diferents processos que el 
componen.  

La URV ha treballat intensament juntament amb els SRTIC per aconseguir que actualment  els indicadors 
es publiquin automàticament a la web de la universitat i que siguin accessible 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 URV en Xifres, aquí també es publiquen altres indicadors complementaris, consultables per 
les coordinacions dels programes. 

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

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 E.3.8) i 
conjuntament amb els coordinadors/es dels programes de doctorat han dissenyat i implantat dues 
enquestes de satisfacció, una per a doctorands i doctorandes i, l’altre, per al professorat i directors o 
directores de tesi (Evidència E3.9), amb les quals es vol determinar la seva valoració en relació a: 

 
− L’accés als estudis de doctorat (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 E.3.11). 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 
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de seguiment dels programes de doctorat i a l’informe de seguiment de la Universitat, lliurats a principis 
de 2017 (veure apartat 5.2 de l’annex 5). 
 
Quant als resultats específics del programa de doctorat, la participació va ser de 19 doctorands/es i 11 
professors i directors/es de tesi del programa (~20% en ambdós casos).  
 
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 
professorat i directors/es de tesi, amb l’objectiu de fer-les més entenedores, incorporar les 
actualitzacions necessàries i els suggeriments rebuts a l’avaluació 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 com a directors de tesi. 

Però l’EPD considera que s’ha de continuar treballant per mantenir i incrementar la participació en les 
enquestes i per tant proposa en el nou pla de millora de l’EPD la millora 2019-20 PM-EPD-3-03  

Després de la implantació i consolidació de les mesures generals i les específiques del programa 
orientades a l’increment de la participació en les enquestes, el segon estudi de satisfacció del doctorat de 
la URV es va realitzar durant el curs 2017-18. En aquesta ocasió, la participació global va assolir el 41,9 % 
dels estudiants i el 36,2 % del professorat, aproximadament el doble que en la edició anterior (en què es 
va obtenir el 24,5 i el 16,4 % de participació, respectivament), veure apartat 5.2 de l’annex 5. 

Els resultats específics del programa de doctorat mostren que la participació va ser de 51 doctorands 
(48%) i 31 directors/es de tesi (34%) del programa, el què suposa un increment molt significatiu en la 
participació. Globalment, la satisfacció amb el programa de doctorat va millorar de 7.00 a 8.24 
(doctorands) i de 7.45 a 8.06 (directors de tesi).  

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 
sobre tot els comentaris i necessitats plantejades pels doctorands de tots els programes de doctorat 
(veure Evidència P 3.13) 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 gracies a l’elaboració 
dels informes de seguiment dels programes de doctorat i als informes de valoració d’AQU era la 
implantació d’una metodologia per l’anàlisi de la inserció laboral, així l’EPD va dissenyar i implantar el 
procés  PR-EPD- 25 Avaluació de la satisfacció de l’usuari i durant el curs 2018-2019 va dissenyar i 
implantar l’ enquesta de satisfacció adreçades als doctors i les doctores de la URV (Evidència E3.10, 3.11) 
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per a poder valorar, d’una banda, el seu grau de satisfacció amb els procediments que s’han de realitzar 
en l’última etapa del període doctoral i d’altra banda, com l’obtenció de la graduació com a doctor o 
doctora ha afectat la seva vida laboral posteriorment. L’EPD disposa de l’enquesta electrònicament i a 
l’acte de graduació del 14 de novembre de 2019 va lliura a tots els doctors/es assistents el codi QR amb 
aquest per tal que la puguin elaborar “in situ” o més tranquil·lament en un altre moment. Per millorar la 
participació i recollida d’informació proposem entregar l’enquesta també en el moment en que els 
doctorands van a sol·licitar i/o recollir el títol a les secretaries de campus(2019-20-PM-3.2-01.Millora 
difusió enquestes titulats) 

 Els resultats obtinguts en l’enquesta de satisfacció dels doctors de la URV i de la anàlisis d’inserció laboral 
del programa s’analitzen a l’estàndard 6 d’aquest autoinforme (veure apartat 6.5 de l’annex 6) i els 
resultats de les accions del seguiment de la inserció laboral que ha dut a terme el propi programa de 
doctorat es poden veure a la apartat 6.6 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 i l’EPD l’analitza 
i la té en compte d’acord amb tot l’exposat anteriorment en la gestió del programa. 

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

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

 

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

El SGIQ 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 . Durant el 2016 es va procedir  a analitzar els processos estratègics 
el SIGQ implantats anteriorment elaborar el primer informe de revisió del SGIQ dels processos estratègics 
implantats anteriorment. I recentment durant el 2018 i actualment s’estan revisat els processos clau i de 
suport.  

Per tant l’EPD durant el curs 2017-18 i part del 2018-19 ha implantat les propostes de millora que 
constaven a l’Informe de Seguiment de l’Escola de Postgrau i Doctorat (Evidència P2.10) relacionades amb 
l’eficàcia del sistema de garantia interna. Així, actualment s’han desenvolupat i implantat al 100% les 
següents propostes de millora:  

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

 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 curs 205-16 del PD en Nanociència, Materials i Enginyeria 
Química (Evidència 3.13),  i el nou pla de millora (curs 19-20)  tan de l’EPD com del programa consta a 
l’apartat 4 d’aquest autoinforme que 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  

Autovaloració d’aquest estàndard  

Fruit dels plans de millora presents 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 amb l’anàlisi i revisió del programa que s’està 
fent en aquest autoinforme i incorporen tots els elements necessaris per fer el seguiment.  

 

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el SIGQ es revisa periòdicament i es 
proposen els plans de millora oportuns. 
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D’altra banda, si reflexionem sobre l’eficàcia del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (Estàndard 3), 
actualment el SIGQ aprovat està completament implantat i l’EPD disposa 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 en 
conseqüència planificar i dur a terme les millores i  modificacions oportunes. Els aspectes que detectem 
que s’han de millorar són:  Revisar el SIGQ i els indicadors per incorporar la perspectiva de gènere (2019-
20 PM-EPD-3-01), revisar també la formació del doctorand, els acords de compromís, els sistemes de 
suport a l’aprenentatge, els serveis d’orientació per incorporar la perspectiva de gènere (2019-20 PM-
EPD-3-01),millorar la participació en les enquestes de titulats (2019-20 PM-EPD-3-03) i finalment millora 
la digitalització i automatització dels processos administratius (2019-20 PM-EPD-3-04). 

Aquest estàndard es considera en progrés vers l’excel·lència ja que: (i) el SGIQ de la URV ha facilitat la 
preparació dels informes corresponents als procés d’acreditació. del nostre programa de 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. 
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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.).” 
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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 E.4.3) i el procés PR-OOU-001 
Orientació professional (Evidència E4.4) 

Tal com es recull en l’Evidència 4.5 Recursos Humans del programa, el nombre de possibles tutors/es 
(117), el nombre de professorat (75) dels departaments implicats en el programa, i els directors i 
directores de tesi col·laboradors/és (27) i finalment 11 directors de tesi externs a la URV . Aquest nombre 
és adequat i, per tant, permet que es portin a terme un nombre significatiu de direccions de tesis doctorals 
i tanmateix permet també un seguiment adequat d’aquestes tesis en el marc del Programa de Doctorat.  

Cal fer notar que a l’evidència 4.5 de Recursos Humans del programa consta el professorat d’acord amb 
la modificació de la memòria de verificació (EvidènciaP2.8) que va entrar en vigor a partir del curs 2018-
2019. I que en aquest autoinforme s’ha actualitzat tot el professorat i els directors i directores de tesi a 
gener de 2020,  per tant actualment el nombre de professors del programa és de 65 i 42 directors i 
directores de tesi en col·laboració. També s’han actualitzat els indicadors de referencia per valorar aquest 
estàndard en base a aquest professorat del programa (sexennis vius,  projectes de recerca competitius, 
publicacions, etc.) 

 4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

El programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química ha reflexionat sobre el mantenint 
de les condicions inicials de verificació (Evidència P2.5), els  informes 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). Fruit d’aquesta anàlisi, durant la fase de seguiment es va fer una primera  
modificació respecte la memòria verificada per incorporar nous directors de tesi (professors de nova 
incorporació, o noves col·laboracions de recerca resultant en direccions o codireccions de tesi) (Evidència 
P2.8). Posteriorment, la plantilla de directors de tesi es va actualitzar amb noves altes i baixes, tenint en 
compte 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. També es van donar de baixa línies de recerca inactives i 
professorat sense direccions de tesi i jubilat. Aquests canvis es van introduir en la modificació de la 
memòria realitzada al any 2019, tal i com es va proposar al Pla de Millora del programa (Evidència E3.12). 
La darrera actualització de la plantilla del programa es va aprovar per la Comissió Acadèmica i pel CDE en 
les seves reunions ordinàries de març de 2020 per incorporar un nou investigador Ramon y Cajal i 
actualitzar el llistat de directors de tesi col·laboradors.   

La plantilla associada al programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química actualment 
(taula A4.1 de l’annex 4) està constituïda per: 

 
- El professorat que participa en el programa (65 doctors) (figura 4.1), que consta  d’una majoria 

de professors titulars d’universitat i agregats, catedràtics d’escola universitària i agregats interins 
(61.5%), seguit de catedràtics d’universitat (26.2%) i professors d’investigació ICREA (6.2%). En 
els darreres dos anys s’han incorporat 3 investigadors Ramón y Cajal (4.6%) i una investigadora 
que forma part del professorat es plantilla de l’IRTA (centre col·laborador del programa). Com es 
veurà més endavant, aquest professorat compta amb una trajectòria docent i de recerca dilatada 
i de molt elevada qualitat. A més de la direcció de tesi, el professorat actua con a tutor en cas de 
codireccions de tesi amb els directors col·laboradors o directors novells.  
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Figura 4.1. Distribució del professorat per categories i sexe.  

- El programa de doctorat també compta amb 42 directors i directores de tesi col·laboradors (24% 
són dones), el 19% del total pertanyen a institucions estrangeres, el 45% a la URV i la resta a 
institucions externes a la URV. La majoria de col·laboradores de la URV son investigadors joves 
dels departaments i centres col·laboradors que participen en el programa i que codirigeixen tesis 
amb membres del professorat. En termes generals, un 55% 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.  

Actualment, un 84,4% del professorat del programa conta amb trams de recerca vius 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 la resta de professorat, un 11% són investigadors ICREA, Ramón y Cajal o de plantilla de l’IRTA i 
mantenen una alta activitat de recerca, com s’evidencia de la informació dels seus currículums. Tot plegat 
fa que el 95,3% de la plantilla de professorat tingui sexennis vius o una activitat de recerca reconeguda, 
la qual cosa demostra la alta qualitat del professorat del programa (veure taula A4.2 de l’annex 4).  

D’aquest professorat, a un 18.5% li correspon renovar o sol·licitar per primera vegada els mèrits de recerca 
en 2020, mentre que una professora ja disposa del nombre màxim de trams, encara que continua activa 
tant en recerca com en docència. En aquest sentit, és d’esperar que, pel que fa únicament al còmput de 
sexennis vius, el percentatge de professors del programa amb trams de recerca vius es mantingui i fins i 
tot superi el 85% en els propers anys i la comissió acadèmica farà un seguiment del professorat per vetllar 
que aquesta proporció es mantingui sobre el llindar de les tres quartes parts (proposta de millora 2019-
20 PM-NMEQ-4.1-01). Pel que fa als col·laboradors del programa, la majoria d’investigadors i 
investigadores ha obtingut alguna acreditació o avaluació externa (AQU, ANECA, ICREA, Juan de la Cierva) 
i tots registren activitats de recerca en els últims 5 anys, com s’evidencia dels seus currículums o perfils 
ORCID.    

El nombre de directors i directores que han participat en les tesis defensades del programa és de 80, hi 
incloent professorat i col·laboradors. D’aquest total, el 61,3% posseïen un sexenni viu o assimilat (taula 
A4.3 de l’annex 4).   

En relació a la perspectiva de gènere en el programa de doctorat, es por veure que, malauradament, no 
hi ha un bon equilibri ja que, del total de professorat, 18 son dones (28%) i 58 son homes (72%), reflex de 
l’estructura de plantilla dels departaments que participen en el programa. És de notar, però, que les 18 
dones del programa han dirigit i/o actualment estan dirigint tesis durant els darrers sis cursos.  

El professorat del programa del programa de doctorat participa o va participar en 101 projectes de recerca 
competitius en el període que va entre els cursos 2013-2014 i 2018-2019 i d’aquests un 99% tenen un 
investigador principal entre el professorat del programa. Així mateix, el professorat va gaudir de altres 
ajuts i contractes (ex. TecnioSpring, valorització del coneixement, contractes de transferència de 
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tecnologia, etc.). És de destacar que la totalitat del professorat provinent del sistema universitari i de 
recerca de Catalunya esta integrat en un total de 22 grups de recerca reconeguts per la Generalitat de 
Catalunya (convocatòria SGR 2017) (Evidència E4.5). 

La figura 4.2 mostra la tipologia de projectes en què participen els directors de tesi del programa. Com es 
pot veure, hi ha un bon balanç entre projectes nacionals i europeus, destacant la participació en 2 xarxes 
europees per a la formació de doctors (SNAL i SMARTMEM).  

 

Figura 4.2. Nombre i tipologia de projectes en que participen els directors de tesi del programa de doctorat 
en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. 

 

Els directors/es de tesi del programa han aconseguit un total de 1022 contribucions científiques rellevants 
des de 2015 amb una distribució uniforme al llarg dels cinc anys (Figura 4.3). El 81% de les contribucions 
corresponen a articles d’investigació (825), el 11% a “proceedings” de congressos (115) i la resta a articles 
de revisió (40) i capítols de llibre (42). Pel que fa a les àrees ISI, les àrees temátiques relacionades amb el 
programa (nanociència i nanotecnologia, ciència de materials, enginyeria química i ambiental) estan molt 
ben representades, la qual cosa indica un alt grau d’interdisciplinarietat i d’adequació al programa de la 
recerca que porta a terme el professorat. Finalment, destaca l’alt nombre de citacions que van rebre 
aquestes contribucions (8.338), amb una mitjana de 128 cites per professor i 10 citacions per article, el 
que dona un índex h de 35. 
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Figura 4.3. Nombre, temàtiques i anàlisi de citacions de les publicacions JCR dels directors de tesi del 
programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química en el període 2015-2020. 

 

A l’evidencia 4.6 es presenten les publicacions entre 2013 i 2019 així com la selecció de les 25 publicacions 
més rellevants del professorat del programa que es va presentar al març de 2019 per la modificació del 
programa,  on destaquen articles publicats a revistes tan prestigioses com Science, Nature 
Communications, Angewandte Chemie, ACS Nano, Energy & Environmental Science, etc.  

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 de doctorat assoleix/assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual el professorat del 
programa té una activitat de recerca acreditada. 
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condicions 

No s’assoleix 

x    

 

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

El programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química compta amb un total de 65 
professors que poden actuar com a director de tesi (taula A4.1 de l’annex 4), d’aquests el curs 2018-19  
dirigien 95 tesis doctorals. Dels 42 directors de tesi en col·laboració, 24 dirigeixen tesi el curs 2018-19. A 
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més, com s’observa a l’annex els directors tenen una gran experiència en la direcció de tesis, ja que els 
107 directors de tesi en total (professorat i directors en col·laboració) han participat durant aquests 6 anys 
en 302 tesis defensades, incloent RD anteriors i tots els programes de doctorat de la URV (veure taula 
A4.2 de l’annex 4).  

En termes globals, el programa ha comptat des de la seva verificació i implantació amb un total de 184 
tesis doctorals matriculades (veure taula A1.5 de l’annex 1) . D’aquestes, s’han defensat les primeres 70 
tesis, gràcies a la implicació i dedicació del professorat del programa (veure taula A6.1 de l’annex 6)  

Entre les dades analitzades, s’ha valorat la mitjana de tesis dirigides pel professorat del programa, que és 
de 2,7 tesis per professor en els 6 anys, i s’ha comparat també el número de tesis dirigides pel professorat 
respecte de les tesis dirigides en total per directors/es i professorat (en el mateix període de referència 
dels últims 6 anys), lo qual permet valorar que el professorat del programa és suficient per dirigir les tesis 
doctorals matriculades. En el cas de directors novells, la comissió acadèmica assigna com a tutor un 
professor amb experiència en direcció de tesis. Tot i això, con es dedueix dels informes de seguiment i 
modificació, la plantilla de directors de tesi del programa és dinàmica i hi pot haver petits canvis degut a 
jubilacions o canvis d’adscripció, per tal motiu la comissió acadèmica es planteja revisar anualment la 
plantilla per mantenir-la actualitzada (proposta de millora 2019-20 PM-NMEQ-4.2-01). 

En aquest sentit, el professorat del programa és més que suficient per a desenvolupar les tasques de 
direcció i seguiment del doctorand i té la dedicació en recerca adequada i suficient per a dirigir tesis 
doctorals d’alt nivell d’excel·lència.  

Els mecanismes de la URV per a determinar la dedicació del professorat 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. Això equival a la direcció de 3 tesi per curs acadèmic i com es pot veure, el professorat 
del programa, amb una mitjana de 2,7 tesi per professor, es troba molt a prop del nombre màxim de tesi 
reconegudes per la URV.  

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, 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 de departament que formen part de la Comissió Acadèmica del programa i els propis 
directors de tesi poden consultar la dedicació docent al pacte de dedicació de la URV i els indicadors i 
informes disponibles a la URV en Xifres (Evidència E4.10) i determinar si la dedicació és adequada per 
desenvolupar les seves funcions. 

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 demanada o entre els directors de tesi del programa no 
és l’adequat per la direcció d’una determinada sol·licitud de tesis, pot sol·licitar una modificació del 
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programa de doctorat a la memòria de verificació per incorporar les modificacions de directors/es de tesi 
i/o línies d'investigació, d’acord amb el procediment PR-EPD-004 Modificació de titulacions (Evidència 
E3.5) i PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació director/a o línia d’investigació (Evidència 
E4.11) establerts en el SIGQ del EPD. 

D’altra banda, el professor que és nomenat com a coordinador o coordinadora del programa, desenvolupa 
funcions addicionals relacionades amb el desenvolupament del programa, reconegut també amb reducció 
docent. 

D’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix 
amb excel·lència l’estàndard segons el qual el professorat del programa és suficient i disposa de la 
dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions de direcció de tesis doctorals i d’atenció als 
doctorands i doctorandes. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x    

 

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

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

Des d’aleshores, l’EPD ha organitzat nombrosos tallers adreçats als directors/es de tesi de la URV (i 
possibles nous directors), 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. 
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 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).  

En el cas del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, 14 directors de tesi 
del programa van participar en els tallers d’iniciació a la supervisió doctoral organitzats per l’EPD, que van 
valorar molt positivament la experiència (taula A4.4 de l’annex 4). 

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.).  
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Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior 4.3 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 son inclosos al POA de cada director, és a dir un 18,75% del que hauria 
de ser l’encàrrec màxim d’un professor. Destaca el fet que els quatre departaments de la URV que 
participen en el programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química disposen de 
sistemes rotatius d’assignació de beques de plantilla (dins del programa Martí i Franquès per a la 
contractació de personal investigador predoctoral en formació). Això garanteix que, en la mesura de les 
possibilitats pressupostàries dels departaments, una part important de directors de tesi del programa 
tinguin assegurat un ajut predoctoral de tres anys cada 4 cursos acadèmics com mitjana. A més, el sistema 
de priorització rotatori incentiva la presentació de becaris Martí i Franquès a convocatòries externes (FI, 
FPU, FPI, etc.) de manera que els directors d’estudiants que es beneficien amb aquests ajuts son afavorits 
en l’ordre de priorització. Tot això, sense dubte, representa un incentiu important que el professorat 
valora molt positivament i que ha fet que un total de 51 professors hagin dirigit o dirigeixen tesis 
actualment dins del nostre programa dins del programa Martí i Franquès. També es pot mencionar l’acord 
URV-IRTA pel cofinançament d’ajuts, del que el programa es va beneficiar amb la incorporació de 4 
doctorandes (3 ja defensades), i el programa de contractes predoctorals del ICIQ. Finalment, els 
departaments i grups de recerca fan altres accions per fomentar i recolzar la direcció i defensa de tesis 
com, per exemple:  

 el Departament de Enginyeria Química subvenciona amb 500€ del seu pressupost cada defensa 
de tesi que són majoritàriament utilitzats per imprimir les tesis i per cofinançar l’assistència de 
professors internacionals als tribunals de tesi i seminaris multidisciplinaris.  

 el Departament de Enginyeria Mecànica dedica una part del pressupost del seu contracte  
programa a fomentar la internacionalització de les tesis (estades de tres mesos) i la assistència a 
congressos internacionals dels seus doctorands. 

 diversos grups de recerca dediquen fons obtinguts amb projectes europeus i/o de transferència 
de tecnologia a beques de doctorat en conjunt amb ajuts de matrícula con les ajuts Futurs 
Investigadors i les ajuts per a cotuteles.  

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 conscient que els resultats de la seva recerca en són molt dependents, en un camp on es 
treballa en equip per fer avançar els projectes, cadascú des del seu rol. Aquest col·lectiu ja està 
implícitament incentivat a la direcció de tesis com una part important de la seva tasca formadora i també 
com un puntal de la seva recerca. Aquest professorat i els departaments participants estan també 
extraordinàriament motivats en assolir projectes que assegurin el finançament necessari per a una 
investigació d’excel·lència. En general, la recerca realitzada en aquestes tesis s’emmarca en projectes que 
aporten els mitjans materials per a realitzar-les, i l’exigència del compliment dels compromisos que 
comporten marca un estricte calendari. 

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. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

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

El programa de doctorat compta en l’actualitat amb un total 6 directors de tesi estrangers que participen 
en les tesis doctorals del programa provinents de les universitats Federal de Rio de Janeiro i Comunitaria 
de Chapecó (Brasil), Soochow i Shangdong (Xina), de l’Institut National de la Recherche Agronomique de 
Narbonne (França) i de l’Innovation Center de Procter and Gamble. En aquests casos, els estudiants 
involucrats tenen, a part d’un director de la URV, un co-director d’aquestes institucions, en les que el 
doctorand ha realitzat estades de recerca d’entre tres mesos i un any amb l’objectiu d’obtenir la menció 
internacional.   

El grau d’internacionalització de les tesis doctorals defensades en el marc del RD 99/2011 des de la 
implantació del programa en el curs 2013-14 es mostra a la Taula 4.1. La pràctica totalitat de les 70 tesis 
defensades han estat redactades i llegides en anglès, a excepció d’un doctorat industrial. Hi ha hagut 6 
co-direccions amb professorat estranger (8.5%). El 65.7% de les tesis defensades han obtingut la menció 
internacional (46 en total). Una majoria molt important de tribunals (81.4%) han comptat amb professors 
o investigadors estrangers, encara que no se opti a la menció internacional. En concret, hi ha hagut 57 
membres (titulars) estrangers en els 70 tribunals provinents, sobre tot, d’institucions europees. És a més 
molt habitual que l’investigador estranger que participa en els tribunals imparteixi una xerrada com a part 
del programa de Seminaris Multidisciplinaris que impulsa el programa 
(http://www.etseq.urv.cat/seminaris). És intenció de la comissió acadèmica mantenir aquesta alta 
participació d’investigadors estrangers al programa.  

Taula 4.1. Grau d’internacionalització de les tesis defensades (segons RD 99/2011) 

Curs 

Tesis 
redactada 

(altres 
idiomes) 

 Tesis 
llegides 
(altres 

idiomes) 

Tesis 
defensades 

amb 
convenis de 

cotutela 

Nombre de 
tribunals 

amb 
membres 

estrangers 

Nombre total 
de membres 

estrangers de 
tribunals  

Mencions 
internacionals 

Directors 
tesis per 
directors 

estrangers 

2015-16 1 1 0 0 0 0 0 

2016-17 16 16 2 14 16 11 2 

2017-18 24 24 1 20 26 15 1 

2018-19 19 19 2 15 18 13 2 

2019-20 9 9 1 8 8 7 1 

TOTAL 69 69 6 57 68 46 6 

percentatge 98.6 98.6 8.6 81.4 32.4 65.7 8.5 

 

El programa ha comptat amb 6 tesi defensades amb convenis de cotutela, tres de les quals es van defensar 
a la universitat estrangera (Vrjie Amsterdam, Shangdong i Sfax) i la resta a la URV.  

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

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Si ens centrem en l’adequació del professorat (Estàndard 4), valorem com a molt positiu l’experiència i 
excel·lència de l’activitat de recerca del professorat que participa en el programa. Aquest aspecte es 
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evidencia en una alta productivitat en termes de publicacions i citacions, així com en la seva participació 
en projectes competitius con investigadors principals. La plantilla del directors de tesi es molt adequada 
per dirigir les tesis doctorals i atendre els doctorands i doctorandes, i la seva activitat de supervisió es 
reconeguda pel programa i la institució. També és un punt fort la alta participació de professors i 
investigadors estrangers ja sigui com a supervisors de tesi o d’estades de recerca, en tribunals de tesi o 
en diverses activitats formatives del programa. D’altra banda, cal continuar vetllant per mantenir la 
proporció de sexennis vius del professorat i fer esforços en mantenir actualitzada la plantilla del programa, 
tal com es reflexa en les propostes de millora 2019-20 PM-NMEQ-4.1-01 i 2019-20 PM-NMEQ-4.2-01 del 
Pla de Millora de la titulació i en la proposta de millora 2019-20 PM-EPD-4-01 del pla de millora de l’Escola  
per incrementar % de sexennis vius del professorat. Per tot 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  

 En el cas del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, per a la realització de 
la tesi doctoral el doctorand/a s’integra en un dels grups d’investigació dels departaments o centres de 
recerca que participen en el programa, d’acord amb el que consta a l’apartat 7 de la memòria de 
verificació (Evidència P2.5). Els grups de recerca li faciliten un lloc de treball i disposen de les 
infraestructures científiques i recursos del grup de treball. Així mateix els doctorands també disposen dels 
recursos materials de les escoles, facultats, instituts i centres de recerca, així com de serveis generals de 
la URV com el Servei de Recursos Científics i Tècnics, el Centre de Ciències Òmiques, el Centre de Recursos 
per a l'Aprenentatge i la Investigació, etc. Tots aquests recursos són adequats pel nombre de 
doctorands/es del programa i per desenvolupar les tasques concretes de la tesi doctoral. El detall dels 
recursos materials es presenten a l’apartat 5.1 de l’annex 5.  

A més, al llarg del curs 2013-2014 es va condicionar per iniciativa del Departament d’Enginyeria Química 
un espai d’oficina compartit i exclusiu per als doctorands amb uns 20 escriptoris, lavabos, aigua i connexió 
a internet en un espai no utilitzat d’aquest departament on els estudiants poden treballar fora dels 
laboratoris i a qualsevol hora i dia de la setmana incloent els caps de setmana. A aquest espai hi poden 
accedir tots els doctorands del programa que ho necessitin, prèvia autorització del coordinador del 
programa i del departament implicat i és utilitzat principalment per els estudiants durant l’escriptura de 
la tesi.  A més, els estudiants de doctorat disposen de drets d’impressió i accés a material d’oficina proveïts 
pels seus departaments sense limitació per les tasques derivades de la elaboració de la tesi doctoral. I al 
CRAI disposen d’un lloc únic per a la preparació de la defensa de la tesi ja que es troben aïllats de soroll i 
disposen d’equip multimèdia i de simulació de presentacions. 

El detall de tots els recursos materials del programa es presenten a l’apartat 5.1 l’annex 5.  

Com es pot observar tots els recursos descrits anteriorment són molt adequats al nombre d’estudiants de 
doctorands del programa i a les característiques del programa. Tot i així la URV vol millorar els 
equipaments de recerca desfasats i per això proposa la millora (2019-20 PM-EPD- 5-07)  

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  molt elevat (8.44), destacant-se el funcionament   
dels recursos bibliogràfics on line, que van ser considerats molt complerts.     



 

38 

 

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 E.5.1)   

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 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

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

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

Serveis d’acollida i d’orientació acadèmica  

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

L’EPD organitza cada inici de curs acadèmic una sessió de benvinguda i acollida a tots els doctorands i 
doctorandes de nou accés on s’informa de diferents aspectes organitzatius acadèmics rellevants per la 
seva formació doctoral, com ara: Carta de compromís, Seguiment i Avaluació Anual, Pla de formació del 
doctorand, enquestes de satisfacció, calendaris, permanència, modificació de directors , 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.  

Els doctorands 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.avalualcio@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 aquelles pàgines que generen més 
consultes.  

4. Apartat Quina és la teva opinió?  per fer arribar consultes, suggeriments, queixes, agraïments.. 
etc  
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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. 
Estem treballant per tal que un futur aquest canal de comunicació es pugui realitzar a través del Moodle, 
ara mateix està implantat pels doctorands del programa Doctorat Industrial i alguns programes de 
doctorat (2019-18-PM- EPD-5.2.01 Canal de comunicació a través del Moodle) 

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. 

En el cas del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química cada curs acadèmic el 
programa organitza una sessió de benvinguda per als estudiants de nova incorporació (Welcome and 
Information Session) al voltant dels mesos de febrer/març (Figura 5.1). En aquesta jornada s'explica als 
estudiants les característiques i estructura del programa, les seves activitats formatives, així com 
l’avaluació anual mitjançant el document d'activitats i el pla d'investigació. La sessió es realitza en anglès 
i estan invitats també els directors de tesi i el personal tècnic que gestiona el programa. La informació 
presentada pel coordinador en la jornada s’envia posteriorment a tots els estudiants i directors de tesi, 
s’explica personalment als estudiants que arribin després de la jornada i es accessible a la web del 
programa. Aquesta activitat es complementa amb una sessió pràctica a inicis del mes de abril on el 
coordinador del programa explica les característiques i calendari de l’avaluació anual, i l’eina web (SAD) 
que es fa servir.  

 

Figura 5.1. Fotografies dels participants en les jornades de benvinguda del programa de doctorat en 
Nanociència, Materials i Enginyeria Química. 
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Una altra acció desenvolupada és el finançament a càrrec del pressupost del programa de cursos 
d'espanyol per als estudiants estrangers que arriben des de països no hispanoparlants. Aquests són cursos  
presencials impartits pel Servei Lingüístic de la URV amb els quals els estudiants poden acreditar diferents 
nivells del Marc Europeu comú de referència per a les llengües (des de A1 fins B2). Aquesta formació els 
resulta és de molta utilitat tant en la seva vida quotidiana com en les seves activitats docents i es valora 
molt favorablement.  

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 és a 
partir del curs 2017-2018 i sobre tot 2018-19 que no s’implanta completament i s’ofereixen també les 
activitats formatives directament relacionades amb el futur professional per tant el nostre pla de formació 
incorpora activitats per facilitar la incorporació al mercat laboral: 

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

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

Els 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 en Nanociència, 
Materials i Enginyeria Química, els interessats poden accedir a la pàgina web del programa 
(http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7710/index/) on es troben les dades dels 
contactes acadèmic i administratiu específic. Qualsevol dubte es resol a nivell individual per part del 
coordinador del programa o per la tècnica de suport que gestiona el doctorat. Les consultes es poden 
realitzar per correu electrònic o de manera presencial a través d’entrevistes personals. 

Beques, ajuts, mobilitat 
 
Una bona part dels estudiants de doctorat realitzen la tesi en el marc d'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 especifiques de cada programa o generals, contractes per a la investigació (PMF-PIPF 
Programa Martí Franques, FPI, FPU, etc.), ajuts (ajuts per cotuteles, ajuts Futurs Investigadors), beques 
(La Caixa a l’Amèrica del Nord, i Àsia, La Caixa INPHINIT, Fundació Jose Luis Oriol etc.), ajudes de mobilitat 
(ajudes complementaries a les FPU, ajudes de mobilitat predoctoral del Ministeri, Erasmus K107 i K103) . 
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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 
Franques, a més l’EPD inclou al seu pla de millora la proposta 2019-20 PM-EPD-1.1-03 per tal d’aconseguir 
finançament per mantenir el nombre de beques pròpies de la universitat (Martí Franques, beques de 
projecte...). 

Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del 
programa (Evidència P2.14) com s’ha mencionat a l’estàndard 1.2 d’aquest informe, la URV ha 
incrementat el finançament per la contractació de personal investigador predoctoral en formació també 
s’han millorat les ajudes per mobilitat i per realitzar cotuteles. 

Afavorir la mobilitat en els estudis de doctorat és també una prioritat de l’EPD 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 empreses o institucions. Així com 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 Doctor Internacional, per això des de la URV s’intenta facilitar la 
mobilitat amb accions com les convocatòries dels programes Erasmus. En aquest sentit, el programa de 
Doctorat no disposa d’ajuts propis de mobilitat i per tant proposa la millora 2019-20 PM-NMEQ-5.2-01 
per tal de crear, en la mesura de les possibilitats pressupostaries, una borsa de viatge per finançar 
desplaçaments per fer estades de recerca per a doctorands que no pugin accedir a ajuts de mobilitat.  
 
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. I també es preocupen de facilitar la inserció laboral assegurant-se 
que totes les ofertes de posicions de post-doctorals que periòdicament reben els investigadors 
participants es redireccionen 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 del mitjans oportuns. En un segon nivell, la URV facilita informació general i institucional 
a través de l’Oficina de l’Estudiant (OFES en endavant)de la URV a través d’un programa de 
desenvolupament de la seva carrera que li faciliti la integració al món laboral, resumit en el procés PR-
OOU-001 del SIGQ de l’EPD (Evidència E5.3). 

L’OFES ha posat en marxa el Servei d’Orientació Professional de la URV amb l’objectiu de proporcionar als 
estudiants de qualsevol nivell acadèmic, un programa de desenvolupament de la carrera, facilitar la seva 
integració a la vida universitària i donar suport al seu desenvolupament acadèmic i professional. 
Mitjançant accions i programes formatius, es 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 els nivells de grau, 
màster i doctorat poden rebre assistència individual amb la tècnica d’orientació professional. Són 
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sessions en privat de dos tipus: cita llarga, amb cita prèvia o cita exprés, en el mateix dia (veure 
més informació a l’espai Orientació individual). 

 Tallers d’orientació, sessions de formació en grup poden versar sobre diverses àrees, amb 
l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament integral per 
assolir un futur professional exitós (consultat 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 talleres d’orientació on han assistit els estudiants de 
doctorand així com la satisfacció pròpia d’aquests serveis es mostren a l’evidència E 5.9. 

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/). 

Per la seva part, el programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química fa set anys que 
porta a terme una iniciativa anomenada “Is there life after PhD?” en la que dos antics estudiants graduats 
en programes de doctorat anteriors (Enginyeria Química, Ambiental i de Processos, i Nanociència i 
Nanotecnologia) son invitats a exposar en xerrades de 30 minuts la seva experiència professional abans i 
després d’obtenir el títol de doctor (Figura 5.2). Aquests antics estudiants provenen tant de la indústria 
(Dow Chemical, BASF) com del món acadèmic (University of Manchester, University of Warwick, 
Universidad de Los Andes, Institut Químic de Sarrià) i/o de recerca (IRTA, IREC, CETAQUA...). Després de 
les presentacions segueix una discussió amb els estudiants i directors de tesi del programa que serveix 
com a motivació i intercanvi d’experiències. Aquesta activitat inicia la sessió oral de les jornades doctorals 
que organitza el programa cada any com a part de les activitats formatives (Doctoral Day) i els invitats 
també participen com a jurat en la competició de pòsters que forma part de la jornada.  
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Figura 5.2: “Is there life after the PhD?” 

 

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 dins del programa han de desenvolupar una tesi doctoral i realitzar activitats formatives 
adequades al programa lo que els permetrà obtenir la Menció de Doctor Industrial. L’Escola i els 
coordinadors de doctorat fomenten i fan difusió del programa dins de la universitat i del mon empresarial 
per incrementar el nombre de projectes. En el cas del programa doctorat en Nanociència, Materials i 
Enginyeria Química, 12 estudiants han gaudit d’ajuts del programa de Doctorats Industrials i tant 
doctorands com directors van valorar molt positivament aquesta experiència ja que ha permet als 
doctorands que treballen en les empreses apropar-se a la vida acadèmica en tant que va permetre als 
directors trobar i/o consolidar noves col·laboracions amb empreses en temes amb aplicacions socials més 
directes.   

En el marc del Doctorat de la URV, l’EPD ha engegat el projecte Alumni de Doctorat, amb el suport i 
col·laboració del programa Alumni URV  que ha nascut pel 25è aniversari de la Universitat Rovira i Virgili 
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, posem 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 entusiasme i compromís de l’EPD i de tots els programes de doctorat. 
Aquests projectes malauradament han quedat aturats a l’espera de recursos, tot i que l’EPD té la voluntat 
de poder reprendre’ls  (2019-20PM-EPD- 5.2-04-Projecte Alumni doctorat). 

En el cas del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, es manté fa anys una 
secció “Alumni” al web on recull els detalls de les tesis defensades des de 2011 
(https://etseq2.urv.cat/doctoratdeq/alumni/thesis/). Aquesta secció està en procés de ser actualitzada 
amb els detalls de les posicions actuals que ocupen els doctorands graduats. També la pàgina de Facebook 
del programa (https://www.facebook.com/docdeq/) serveix com a mecanisme de contacte amb els 
graduats.    



 

44 

 

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 de doctorat:  

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 ampliat estan disponibles a: http://estudis.aqu.cat/dades). 
Els resultats disgregats per la URV i, més concretament pels programes de doctorat predecessors 
a l’actual (‘Enginyeria Química, Ambiental i De Processos’ i ‘Nanociència i Nanotecnologia’) del 
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 ha donat com a resultat, 
entre altres, les següents publicacions: 

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

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

B. L’EPD va implantar el curs acadèmic 2017-2018 l’enquesta de satisfacció  dels doctors i les 
doctores de la URV com s’ha detallat a l’estàndard 3.2 d’aquest autoinforme (Evidència E3.10), 
el 14 de desembre de 2019 a l’acte de graduació dels doctors/es per la URV es van lliurar les 
primeres enquestes. Els resultats (veure annex 6) s’analitzen a l’estàndard 6 d’aquest 
autoinforme.  
 

C. En el cas del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, la coordinació 
del programa ha desenvolupat mecanismes propis d’avaluació de la satisfacció dels seus titulats 
i titulades com s’ha detallat a l’estàndard 3.2 d’aquest autoinforme (Evidència E3.13). A més 
també ha fet difusió de l’enquesta de satisfacció elaborada des de l’EPD als doctors/es  dels seu 
programa dels darrers 6 anys a través de les adreces personals de contacte amb una alta 
participació (63%). A l’estàndard 6.3 es presenta tot l’anàlisi  i els resultats a l’apartat 6.5 de 
l’annex 6  

Com ja s’ha mencionat a l’estàndard 3 el programa també mesura i analitza la satisfacció dels estudiants 
de doctorat i de directors i directores de tesis gràcies a l’enquesta bianual de satisfacció que l’EPD  i la 
coordinació difonen a través de diferents mecanismes. D’aquesta se’n desprèn que en global la satisfacció 
dels doctorands amb els estudis (universitat), és de 8.24 i la satisfacció dels directors de tesis amb els 
estudis (universitat) és de 8.06 (veure resultats a l’apartat 5.2 i 5.3 de l’annex 5). Entre els aspectes positius 
valorats pels doctorands estan el Doctoral Day i el cicle de seminaris multidisciplinaris, l’accés remot als 



 

45 

 

recursos electrònics i uns recursos materials adequats, el treball en línies de recerca punteres i una bona 
gestió i coordinació del programa i del personal de la EPD. Per la seva part, els directors de tesi van valorar 
positivament les facilitats ofertes per la universitat de cara a realitzar el doctorat en empreses con valor 
afegit dels programes de doctorat.  
Mentrestant, els doctorands, encara que la seva satisfacció amb la supervisió per part del director/s de 
tesi va ser força adequada, van demanar un mecanisme de detecció de incidències que es portarà a terme 
a partir del proper curs (veure proposta de millora 2019-20 PM-NMEQ-6.1-01). Els resultats dels aspectes 
més rellevants que es consulten a l’enquestes es mostren a la taula 5.1.  
 
Taula 5.1. Principals resultats de les enquestes als doctorands. 

 2015-2016 (n = 18) 2017-2018 (n = 52) 

Doctorands Mitjana Desv. Mitjana Desv. 

La informació dels estudis de doctorat disponible al web és clara i 
entenedora 

5.67 2.38 8.04 2.01 

El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és l’adequat 7.28 2.72 8.27 2.55 

Les activitats formatives organitzades dins del Programa de Doctorat són 
adequades 5.06 2.52 7.46 2.25 

El seguiment i l’avaluació dels doctorands a través del DAD i PlaInv és 
adequat 

6.06 2.35 7.86 2.18 

Els recursos materials disponibles per dur a terme la teva tesi doctoral són 
adequats 

  8.44 1.26 

Els serveis de suport a l’aprenentatge que es posen a la teva disposició són 
adequats   8.13 1.85 

El servei d’orientació professional que t’ofereix la URV a través del l'OOU és 
adequat 

  7.03 2.36 

En general, el grau de satisfacció global amb el programa de doctorat és: 7.00 2.62 8.24 1.87 

 
 
 

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 E.3.4). 

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 de doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard sobre 
l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Però d’acord amb el pla de millora que consta en 
aquest autoinforme manca disposar d’un pla d’ocupació per estudiants de doctorat i per tant l’EPD ha 
previst la millora 2019-20 PM-EPD- 5-02 

 

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5), les valoracions son molts 
satisfactòries ja que es disposen del recursos materials i serveis molt adequats per al desenvolupament 
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de la recerca i l’elaboració i defensa de la tesi doctoral. I també disposen de nombrosos serveis de suport 
a l’aprenentatge que faciliten la incorporació al mercat laboral, des de activitats formatives especifiques 
per doctorands dins del pla de formació com de sessions d’orientació individual i tallers que ofereix el 
Servei d’Orientació de la URV. Tot i així, es detecta 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 es 
proposen com a millores a nivell d’Escola de Postgrau i doctorat 2019-20-PM-EPD-5-01-02-03-04-05-06-
07 millorar el canal de comunicació i suport a la docència amb coordinadors i coordinadores, directors i 
directores i estudiants a través del Moodle PD, Disposar d'un Pla de suport a l’OCUPABILITAT per 
estudiants, Promocionar el projecte Alumni URV- doctorat, Millorar la participació en el programa 
Doctorat industrial, Millorar els equips de recerca. Per tot l’indicat anteriorment, considerem que 
l’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats 
El programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química te com a objectiu formar 
professionals amb un fort sentit de la innovació en els camps especialitzats de la nanotecnologia, els nous 
materials i enginyeria química especialment orientats cap al desenvolupament de tasques de recerca tant 
en institucions públiques com en la indústria. Per tant, es pretén potenciar les capacitats transversals 
necessàries per poder desenvolupar una carrera professional amb èxit en qualsevol àmbit dels esmentats 
anteriorment. Això inclou la disseminació de resultats de recerca, la mobilitat internacional i l’intercanvi 
d’experiències amb altres investigadors i les relacions amb el sector empresarial.  

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

Tesis doctorals 

En el programa de doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química  s’han defensat 70 tesis doctorals 
fins a febrer de 2020 en el marc del RD 99/2011 (Evidència E6.1) amb una durada mitjana de 3.4 anys. A 
més, el programa ha gestionat la defensa de 70 tesi més procedents dels programes de regulacions 
anteriors al RD 99/2011, que no es detallaran en aquest informe. 
A més a més, s’espera que una quinzena de tesis doctorals siguin presentades abans que finalitzi l’any 
2020 (Evidència E6.2).  
Les tesis defensades responen a temàtiques concorde amb els grups i les línies de recerca del professorat 
del programa i el seu nombre s’ajusta als valors estimats considerant la dimensió del programa i el nombre 
de places de nou accés que oferta anualment. L’acte de defensa es promociona a la web i s’anuncia per 
correu electrònic a tot el personal dels departaments que participen en el programa, i a la pàgina de 
Facebook del programa es recoguin fotos del acte.  
Les tesis doctorals del programa són pertinents, públiques (després de la seva defensa) i adequades per 
certificar els aprenentatges reflectits en el perfil de formació, tots els temes de les tesis s’adeqüen a les 
línies de recerca del programa i tots els treballs presentats han permès adquirir les competències 
transversals i especifiques del programa. La seva pertinència (validesa) i qualitat (fiabilitat) són garantides 
pels mecanismes recollits a tal efecte en el PR-EPD-024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral 
(Evidència E6.5). A més a més, cal tenir al menys una publicació acceptada en una revista JCR del seu camp 
d’estudis per tal de començar el dipòsit i posterior defensa al programa de doctorat en Nanociència, 
Materials i Enginyeria Química, de manera que es garanteixen la coherència amb el perfil formatiu pretès, 
excepte en el cas de tesi amb contingut confidencial on aquest requisit no és obligatori. En el cas de tesi 
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que optin a la menció industrial, el requisit de disseminació de resultats es pot complir també amb patents 
sol·licitades.  
 
La qualitat de les tesis del programa queda demostrada amb el numero de publicacions en revistes, 217 
en revistes indexades (Evidència E6.3), el 70.5% en revistes de Q1, que han rebut 2245 cites. 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. 
 
Activitats formatives 

Les activitats formatives del programa de doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química estan 
dirigides a la adquisició de capacitats de recerca a través d'un projecte d'investigació original  amb el fi de 
poder desenvolupar una carrera professional amb èxit, ja sigui en la acadèmia com a l’industria. Per això 
es van definir les següents activitats formatives: 

 Disseminació i publicació de resultats de la recerca: publicació o acceptació d'almenys un article científic 
en una publicació indexada del seu àmbit de coneixement, presentació de resultats de la recerca en 
altres publicacions, congressos, etc.  

 Gestió de R+D+I: Assistència a cursos de gestió i planificació de projectes de recerca, anàlisi de la 
literatura científica, ètica científica, llenguatge tècnic, etc. inclosos en el Pla de formació transversal pels 
doctorands de la URV. Aquesta formació s'ha de fer  preferentment en els dos primers anys. 

 Seminaris multidisciplinaris: formació complementària teòrica i científica en forma de seminaris 
impartits per experts. El programa de seminaris que organitzen el Departament d’Enginyeria Química i 
la ETSEQ impartits els divendres a las 12:00 es por veure en aquest link: 
http://etseq.urv.cat/seminaris/seminars/. Els estudiants també poden assistir a seminaris organitzats 
per altres entitats col·laboradores com l’ICIQ o l’IRTA.    

 Jornades doctorals (Doctoral Day): Conferència anual a la qual assisteixen doctorands i membres del 
personal docent i investigador i en la qual l’estudiant presenta el seu treball de recerca a través d’un 
pòster i/o comunicació oral (Figura 6.1). La sessió oral comença amb la presentació de dos exalumnes 
invitats que presenten la seva experiència durant i després de la seva etapa doctoral (veure secció 5.2), 
seguida de les comunicacions orals. La sessió de pòsters es divideix per any doctoral que son avaluats 
per investigadors joves i tots els participants reben un certificat i un present amb el logotip del 
programa. El dia conclou amb un reconeixement als estudiants que presenten comunicacions orals (que 
reben un ‘xec’ de 100€) i el lliurament de premis als 3 millors pòsters per any que inclouen premis en 
metàl·lic (de 500, 200 i 100€) que son majoritàriament emprats pels estudiants per fer activitats de 
mobilitat. Un recull de fotos de l’activitat es por veure en aquest link: 
https://www.flickr.com/photos/142033296@N02/albums/  
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Figura 6.1: Cartels d’anunci dels darrers ‘Doctoral Day’.  

 
 Activitats de mobilitat i intercanvi científic: estades de recerca, assistència a congressos, seminaris, 

tallers o altres activitats que suposen la integració o convivència amb altres investigadors del seu àmbit 
científic o afins. 

  Altres activitats reconegudes (cursos transversals externs o interns): de contingut lliure però relacionat 
amb el doctorat, per exemple: cursos especialitzats, fonts d'informació, bases de dades, ISO, riscos 
laborals, idiomes, etc. 

 

 

L’apreciació sobre l’adequació de les activitats formatives pels doctorands/es va millorar 
considerablement en el període entre les dos enquestes realitzades (de 5.06 en 2016 a 7.46 en 2018). 
Creiem que en aquesta millora va influir la inclusió de cursos en angles en el Pla de formació transversal 
pels doctorands de la URV (Evidència E1.12), que va ser un dels comentaris dels doctorands durant pa 
primera enquesta. Per part del directors/es la valoració va ser també molt positiva (7.88 en 2018). 

 
Quant a les activitats formatives transversals veure pàgina 6 de 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 adquireixin les competències i habilitats relacionades 
amb la 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.  

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 a la pròpia activitat i són acreditades, si escau, amb certificació d’assistència i 
aprofitament. Les activitats externes que són avalades pel director/a de tesi son avaluades positivament 
per la Comissió Acadèmica. Al llarg d’aquestes anys no se han detectat activitats rebutjades pels directors 
de tesi, la qual cosa indica una bona planificació i interacció doctorand/director.  
 
En el marc del programa de doctorat els estudiants han registrat un total de 2252 activitats formatives a 
la plataforma SAD des de el curs 2014-15 al 2018-19 (450 activitats com a mitjana per curs) per a 
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l’avaluació del seu director/a (veure el detall del darrer curs acadèmic a l’Evidència 6.6). Les activitats més 
comunes són la assistència a cursos, conferències i seminaris, les publicacions científiques i la docència 
realitzada.  

 

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 la 
pàgina 5 de 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)  

El programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química ha establert que per totes les 
activitats formatives els mecanismes de supervisió i seguiment són el Pla d’investigació i el document 
d’activitat del doctorand/a que s’avalua anualment pels directors/es de la tesi, els tutors/es i per la 
Comissió Acadèmica del programa. El seguiment i avaluació del Pla d’Investigació i el document 
d’activitats es realitza a través de la plataforma on-line SAD, on els doctorands/es registren les activitats 
desenvolupades i el pla d’investigació i els directors/es de la tesi i els tutors/es han de validar les activitats 
registrades i emetre un informe amb el grau de desenvolupament assolit pel doctorand/a en el període 
avaluat. Finalment, la Comissió Acadèmica, en base a la informació registrada i l’Informe dels directors/es 
i tutors/es de cada doctorand/a certifica que els aprenentatges reflectits són coherents amb el perfil de 
formació. En cas de inconsistències entre la avaluació del director i la informació registrada al SAD (per 
exemple, una avaluació positiva d’un pla d’investigació mal elaborat o molt poc detallat), la Comissió 
Acadèmica demana que es corregeixi i es presenti de nou en segona convocatòria. Tot i així, aquest 
mecanisme de seguiment per mitjà del SAD no va detectar casos puntuals de baix rendiment que van 
resultar en avaluacions de ‘no apte’. Per aquest motiu, es proposa como a pla de millora realitzar 
entrevistes breus presencials (o per videoconferència) amb tots els estudiants a les 12 mesos de 
incorporació (o al començament del segon any), amb l’objectiu de fer un seguiment de la seva integració 
i evolució de la seva tesi doctoral i identificar possibles problemes que pugui haver trobat (proposta de 
millora 2019-20 PM-NMEQ-6.1-01).  

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    
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 6.2. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de 
doctorat 
 Tesis defensades i durada mitjana del programa 

A les taules que es presenten a continuació, a l’annex 6 i a l’evidència E6.1 es recullen els indicadors i la 
informació sobre les tesis completades dins del programa de doctorat en Nanociència, Materials i 
Enginyeria Química (RD 99/2011).  

De forma global, el nombre total de tesis defensades ha estat de 70 (taula 6.1), totes a dedicació completa, 
dues de les quals van ser d’estudiants que es van adaptar del programa de doctorat en Enginyeria Química, 
Ambiental i de Processos (RD 1393/2007). Del total de tesis, 27 (38.6%) han estat defensades per dones i 
43 (61.4%) per homes (veure detall a les taules A6.1 i A6.2 de l’annex 6), lo qual s’ajusta be al perfil de 
gènere dels estudiants matriculats. La durada mitjana de les tesis ha estat de 3.4 anys i, en general, no es 
van observar diferencies significatives per sexe.  

Respecte a la qualificació de les tesis, el 65.7% van rebre la qualificació Cum Laude. El percentatge de tesi 
amb menció internacional  també va ser del 65.7% i el de tesi amb menció industrial del 14.3%, fent un 
total de 80% de tesi amb algú tipus de menció.  

Taula 6.1 Indicadors de resultats acadèmics per curs académic 

 

 Abandonament del programa de doctorat 
 
El percentatge global d’abandonament del programa durant els cursos 2013-14 al 2018-19 (taula 6.2) va 
ser del 0.96% (veure detall a la taula A6.3 de l’annex 6). Encara que ens agradaria que no haguessin 
abandonaments, aquest percentatge es considera molt adequat d’acord amb les característiques del 
programa. A més, és significatiu que no hi ha hagut abandonament fins el curs 2017-18. Els motius 
d’abandonament dels tres estudiants van ser la no superació de l’avaluació anual (2) i motius personals 
(1).  
 
 
 
 

 Curs  
2015-16 

Curs  
2016-17 

Curs  
2017-18 

Curs  
2018-19 

Curs  
2019-20* 

TOTAL 

 D H D H D H D H D H  
Tesis defensades a 

temps complet 0 1 9 7 9 16 6 13 3 6 70 

Tesis defensades 
amb qualificació 

Cum Laude 
0 0 6 5 5 14 3 7 2 4 46 

Tesis defensades 
amb Menció 
Internacional 

0 0 6 5 6 9 5 8 2 5 46 

Tesis defensades 
amb Menció 

Industrial 
0 0 1 1 2 3 0 1 0 2 10 

           MITJANA 
 Durada mitjana a 

temps complet 
(anys) 

0 0.7 2.8 3.1 3.3 3.5 3.8 3.6 3.4 3.8 3.4 
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Taula 6.2 Evolució d’abandonaments per curs acadèmic 

 Curs  
2013-14 

Curs  
2014-15 

Curs  
2015-16 

Curs  
2016-17 

Curs  
2017-18 

Curs  
2018-19 

Doctorands abandonats 0 0 0 0 1 2 

Taxa abandonament 0 0 0 0 1.2% 2.8% 

 
 Resultats científics de les tesis doctorals 

Les 70 tesis doctorals defensades dins del programa han produït un total de 217 articles (mitjana de 3.1 
articles per tesi), la pràctica totalitat (99.5%) en revistes indexades en el JCR. En totes les tesis s’ha publicat 
al menys un article, excepte en el cas d’un doctorat industrial amb contingut confidencial. D’aquests 217 
articles, 153 (70.5%) van ser publicats en revistes de primer quartil en les seves respectives categories 
JCR. A data de març de 2020, els articles publicats com resultat de les tesis defensades han rebut 2250 
cites (mitjana de 10.4 cites per article, sense excloure les ‘self-citations’) segons Scopus. (taula A 6.5 de 
l’annex 6) Tot això, indica una elevada productivitat i qualitat dels resultats obtinguts pels doctorands del 
programa. 

Respecte les estades de recerca dels doctorands/es, al tancament d’aquest autoinforme s’havien realitzat 
50 estades de mobilitat d’almenys un mes .  El percentatge d’estudiants del programa que han realitzat 
estades superiors a 3 mesos varia molt segons el curs acadèmic i va del 18% el curs 2015-16 fins al 4% els 
primers cursos. Aquest fet és normal ja que la mobilitat no la solen realitzar els primers cursos de 
realització de la tesi (veure taula A6.4 de l’annex 6). Aquestes estades consten 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. Com a resultat, 46 tesi van rebre la Menció Internacional.  

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

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

 

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

Per a tenir dades específiques del nostre programa la coordinació ha fet un esforç per a seguir el perfil 
ocupacional de tots els doctors graduats durant el període avaluable (2013-2018) adreçant-se 
directament als titulats per correu electrònic i demanant la seva col·laboració amb la resposta a les 
enquestes de satisfacció i d’inserció laboral per conèixer la seva opinió sobre la correspondència i utilitat 
dels estudis de doctorat amb la seva feina actual, si escau.  

A la figura 6.2 es presenten els resultats de l’enquesta d’inserció laboral pròpia del programa realitzada 
per conèixer el perfil i ubicació geogràfica del postes de treball que ocupen els graduats. Del total de 70 
titulats contactats (corresponents als cursos 2013-14 fins 2019-20 a març de 2020) hem pogut recavar la 
situació laboral del 87% (61) del total dels nostres egressats. Això es un percentatge força representatiu.  
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Figura 6.2. Perfil d’ocupació dels graduats del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria 
Química en el període de 2013-14 fins a març de 2019-20 (dades de 61 respostes rebudes).    

De les 61 respostes que es van rebre dins el tancament d’autoinforme es desprèn que la inserció laboral 
dels doctorands/es és força alta ja que el 83.6% s’encontraven treballant (el 90% de les dones i el 82% 
d’homes) i només 10 graduats van reportar que no tenien feina o que la seva feina no estava relacionada 
amb el doctorat. A l’apartat 6.6 de l’annex 6 es mostren els valors relatius d’ocupació laboral dels nostres 
doctors. Predomina amb un 27.9% la contractació com a post-doc a universitats i centres de recerca de 
prestigi, no solament nacionals com la Universitat Carlos III si no també en estrangeres com son l’Institut 
Pasteur i ETH Zurich, entre d’altres. Un 26.2% dels doctors del programa han trobat feina a empreses de 
l’àmbit com DuPont Aigües, Messer o Envirohemp Navarra i la resta treballen com a investigadors (14.8%), 
tècnics (11.5%) o docents (3.3%). És de notar que solament 4 graduats van continuar treballant a la URV, 
lo que indica un alt grau de mobilitat dels nostres graduats. 

L’adequació de les feines al nivell formatiu de grau de doctor és va puntuar amb 8.57/10. Una altra data 
positiva és el fet que alguns des nostres graduats ocupen posicions de confiança tal com responsable de 
planta a Messer o manager de serveis de suport a la recerca al ICIQ. Respecte a la taxa d’adequació a la 
feina, els graduats van puntuar la utilitat de la formació rebuda al doctorat per la seva carrera professional 
amb 8.78. També es de ressaltar que la utilitat de tenir una menció internacional o industrial o haver fet 
la tesi en cotutela per millorar l’estatus professional es va puntuar amb un 8.41. Això significa que els 
graduats valoren molt aquest aspectes, que estan relacionats amb la mobilitat i la possibilitat de 
relacionarse amb altres grups de recerca o empreses  (veure taula A6.4 de l’annex 6).  

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 (veure apartat 6.5 de l’annex 6). Els resultats disgregats per la URV, més 
concretament pels programes de doctorat predecessors del programa actual (Enginyeria Química, 
Ambiental i de Processos, i Nanociència i Nanotecnologia) permeten extraure que el 85.7% dels 
enquestats estan ocupats en el moment de l’enquesta, i el mateix percentatge desenvolupant funcions 
de doctor/a i un 79% repetirien estudis de doctorat, encara que el nombre de respostes va ser petit.. 
D’altre costat, com es pot veure a la taula 6.3 i a l’apartat 6.6 de l’annex 6, els valors dels indicadors 
d’inserció laboral (% de ocupats) dels nostres doctorands/es és similar a les branques de Ciències 
Experimentals i Tecnologies Industrials a nivell del Sistema Universitari Català (SUC). i son força superiors 
pel que fa al percentatge de graduats que realitzen funcions de doctor. Aquests resultats donen una visió 
molt favorable de l’ocupabilitat dels nostres graduats i graduades i creiem que és un reflex de la 
excel·lència formativa del nostre programa de doctorat. 

 



 

53 

 

Taula 6.3 Indicadors taxa ocupació i taxa repetició  

Subàmbit ampliat POBLACIÓ MOSTRA % ocupats 
% funcions de 

doctor/a 

% repetirien el 
estudis de 
doctorat 

Ciències experimentals i matemàtiques 35 16 94% 69% 69% 

Tecnologies industrials 24 11 91% 64% 82% 

PD Nanociència, Materials i Enginyeria Química 70 44 83.6% 84% 79% 

 

Tot i això, 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. I la proposta de millora (2019-20 PM-EPD-3-03) va encaminada a 
millorar els resultats de respostes d’aquesta enquesta 

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), cal destacar que les dades i indicadors 
disponibles mostren una tendència excel·lent, on destaquen el alt nombre de tesis defensades i 
publicacions derivades d’aquestes. Les tesis defensades responen a temàtiques concorde amb els grups i 
les línies de recerca del professorat del programa i la alta qualitat de les publicacions i activitats formatives 
satisfan molt adequadament l’assoliment de les competències del doctorat i els requisits del nivell de 
qualificacions del MECES, posant de manifest un alt nivell de formació dels doctorands. També es notable 
la elevada proporció de tesi amb menció internacional o industrial. Pel que fa als nostres graduats, els 
bons indicadors de ocupabilitat donen una visió molt favorable de les seves possibilitats de desenvolupar 
una carrera professional afí als estudis de doctorar i els graduats del programa van considerar que la 
formació de doctorat rebuda ha estat o està sent d’utilitat en la teva carrera professional D’altra banda, 
cal millorar els mecanismes de seguiment de la integració i evolució de les tesis per evitar situacions de 
baix rendiment i per aquest motiu s’inclou com a proposta de millora 2019-20 PM-NMEQ-6.1-01. L’ EPD 
inclou  les següents propostes de millora  2019-20 PM-EPD- 6-01, 6-02, 6-03 per millorar la qualitat i 
quantitat de publicacions derivades de les tesis doctorals. 

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 en Nanociència, Materials i Enginyeria Química Adequat 
(1) 

Cal 
millorar 

Compleix les 
especificacions de la 
memòria 

Es proposen 
millores (2) 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

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

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

X   2019-20 PM-
EPD-1.1-02 

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

x   2019-20 PM-
EPD-1.1-03 

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

x   201-19 PM-
EPD-1.1-01 

2019-20 PM-
NMEQ-1.1-01 

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

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

   2019-20 PM-
EPD-1.2-01) 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

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

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

X  --  

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

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

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

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

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 si  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   2019-20 PM-
NMEQ-4.1-01 

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 

2019-20 PM-
NMEQ-4.2-01 

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

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

X    

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

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

X    

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

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

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

x   2019-20 PM-
EPD- 5-05 

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

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

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

2019-20 PM-
NMEQ-5.2-01 

Els estudiants estan molt satisfets amb els serveis i recursos materials al seu abast. x   2019-20 PM-
EPD- 5-07-08 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats 

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

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

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

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

x    

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

x   2019-20 PM-
NMEQ-6.1-01 

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 de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, encapçalada pel/per la 
coordinador/a, 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, creiem que el programa ha donat una resposta molt satisfactòria a la necessitat de formar professionals 
amb un fort sentit de la innovació en els camps especialitzats de la nanotecnologia, els nous materials i l’enginyeria química 
especialment orientats cap al desenvolupament de tasques de recerca tant en institucions públiques com en la indústria. El 
programa ha fet èmfasis en la recerca en biotecnologia, medi ambient i canvi climàtic, nanociència i nanotecnologia i nous 
materials i processos industrials, línies amb plena vigència en el context social, nacional i global actual. Con es resum a continuació, 
el programa compta amb un alumnat i un professorat d’una alta qualitat humana i professional que amb el suport de l’Escola de 
Postgrau i Doctorat ens ha permet obtenir uns resultats acadèmics que considerem excel·lents.  

Pel que fa a la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), considerem que el programa presenta un punt fort en la adequació 
del perfil formatiu dels seus estudiants a las característiques i el programa formatiu. El programa mostra una bona distribució de 
doctorands matriculats en les diferents àrees de coneixement del programa (enginyeria química, enginyeria ambiental, ciència de 
materials i nanotecnologia) i el nombre de directors de tesi del programa associats a aquestes línies. També es de destacar l’ alt 
grau d’internacionalització dels seus estudiants, l’equilibri de gènere i un finançament adequat per fer el doctorat, cosa que 
demostra l’atractiu d’aquest programa pels estudiants. D’altra banda, cal continuar treballant per mantenir el finançament i 
millorar la captació de becaris de convocatòries nacionals con els FPU (proposta de millora 2019-20 PM-NMEQ-1.1-01) i millores 
per promocionar i fer captació dels programes de doctorat a  nivell de l’Escola de Postgrau i doctorat (201-19 PM-EPD-1.1-01-02-
03).  

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 en el Pla de Millora general de l’EPD. Com a resultat, la institució compta amb 
informació veraç, completa i actualitzada tant pel que fa als aspectes generals del doctorat com a les característiques específiques 
del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química i el seu desenvolupament, com per exemple  les activitats 
formatives, les línies d’investigació del programa i el seu professorat. Aquesta informació és accessible per a tots els agents 
d’interès i inclou tant resultats acadèmics com de satisfacció, informació sobre la verificació, seguiment i acreditació del programa. 
També es difon de forma adequada tota la informació rellevant sobre la política de qualitat, els processos i el sistema de garantia 
de qualitat.  

D’altra banda, si reflexionem sobre l’eficàcia del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (Estàndard 3), actualment el SIGQ aprovat 
està completament implantat i l’EPD disposa 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 
de la URV.  El sistema també permet gestionar de forma òptima la recollida de dades i informació rellevant sobre els programes, 
a través d’un quadre d’indicadors complet i actualitzat i facilita la recollida d’informació sobre satisfacció que permeten la detecció 
d’aspectes a millorar i si s’escau en conseqüència planificar i dur a terme les millores i  modificacions oportunes. Els aspectes que 
detectem que s’han de millora són incloure la perspectiva de gènere en els processos del SIGQ i indicadors, així com en els cursos 
de formació, acord de compromís, suport als estudiants i a la mobilitat, en l’orientació professional 2019-20 PM-EPD-3-01-02, 
incrementar la participació en les enquestes de titulats 2019-20 PM-EPD-3-03 i finalment millorar la digitalització dels processos 
administratius del dipòsit i la defensa, alta i baixa de directors i línies i incorporació del currículum del doctorand a l’IRIS. 2019-20 
PM-EPD-3-04.  



Si ens centrem en l’adequació del professorat (Estàndard 4), valorem com a molt positiu l’experiència i excel·lència de l’activitat 
de recerca del professorat que participa en el programa. Aquest aspecte es evidencia en una alta productivitat en termes de 
publicacions i citacions, així com en la seva participació en projectes competitius con investigadors principals. La plantilla del 
directors de tesi es molt adequada per dirigir les tesis doctorals i atendre els doctorands i doctorandes, i la seva activitat de 
supervisió es reconeguda pel programa i la institució. També és un punt fort l’alta participació de professors i investigadors 
estrangers ja sigui com a supervisors de tesi o d’estades de recerca, en tribunals de tesi o en diverses activitats formatives del 
programa. D’altra banda, cal continuar vetllant per mantenir la proporció de sexennis vius del professorat i fer esforços en 
mantenir actualitzada la plantilla del programa, tal com es reflexa en les propostes de millora 2019-20 PM-NMEQ-4.1-01 i 2019-
20 PM-NMEQ-4.2-01 del Pla de Millora de la titulació i en la proposta de millora 2019-20 PM-EPD-4-01 del pla de millora de l’Escola  
per incrementar % de sexennis vius del professorat. 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5), les valoracions son molts satisfactòries ja que es 
disposen del recursos materials i serveis molt adequats per al desenvolupament de la recerca i l’elaboració i defensa de la tesi 
doctoral. I també disposen de nombrosos serveis de suport a l’aprenentatge que faciliten la incorporació al mercat laboral, des de 
activitats formatives especifiques per doctorands dins del pla de formació com de sessions d’orientació individual i tallers que 
ofereix el Servei d’Orientació de la URV. Tot i així, es detecta 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 es proposen com a millores a nivell d’Escola de Postgrau i doctorat 
2019-20-PM-5-01-02-03-04-05-06-07 millorar el canal de comunicació i suport a la docència amb coordinadors i coordinadores, 
directors i directores i estudiants a través del Moodle PD, Disposar d'un Pla de suport a l’OCUPABILITAT per estudiants, 
Promocionar el projecte Alumni URV- doctorat, Millorar la participació en el programa Doctorat industrial, Millorar els equips de 
recerca. Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (Estàndard 6), cal destacar que les dades i indicadors disponibles mostren una 
tendència excel·lent, on destaquen el alt nombre de tesis defensades i publicacions derivades d’aquestes. Les tesis defensades 
responen a temàtiques concorde amb els grups i les línies de recerca del professorat del programa i la alta qualitat de les 
publicacions i activitats formatives satisfan molt adequadament l’assoliment de les competències del doctorat i els requisits del 
nivell de qualificacions del MECES, posant de manifest un alt nivell de formació dels doctorands. També es notable la elevada 
proporció de tesi amb menció internacional o industrial. Pel que fa als nostres graduats, els bons indicadors de ocupabilitat donen 
una visió molt favorable de les seves possibilitats de desenvolupar una carrera professional afí als estudis de doctorar i els graduats 
del programa van considerar que la formació de doctorat rebuda ha estat o està sent d’utilitat en la teva carrera professional. 
D’altra banda, cal millorar els mecanismes de seguiment de la integració i evolució de les tesis per evitar situacions de baix 
rendiment i per aquest motiu s’inclou com a proposta de millora 2019-20 PM-NMEQ-6.1-01. Respecte internacionalització de les 
tesis, el pla de millora de l’EPD proposa millorar la mobilitat europea a través de la Xarxa aurora2019-20 PM-EPD- 6-01 i en quan 
a resultats científics derivats de les tesis l’EPD proposa com a millores promocionar la publicació d’articles en Open access i millorar 
el nombre de publicacions derivades de les tesis 2019-20 PM-EPD- -02-03.  

Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 6 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència.  

 

 



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 continuo 



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  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 en Nanociència, Materials i Enginyeria Química (2015-16) 

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

Taula 4.3 Seguiment pla de millora 2015-16 del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química 

Diagnòstic 
Identificació de les 

causes 
Objectius a assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis 
Implica 

modificació? 

Nivell (programa 
de doctorat, 

centre, 
universitat.) 

Indicador de 
seguiment 

Seguiment 

Incorporació de nous 
directors de tesi 

Professors de nova 
incorporació, o noves 
col·laboracions de 
recerca resultant en 
direccions o 
codireccions de tesi 

Actualitzar la 
plantilla de directors 
de tesi tenint en 
compte com va 
evolucionant el 
programa. 

[1] Revisió de la 
plantilla de 
directors de tesi 
 

normal Coordinador i 
comissió 
acadèmica 

 No Programa de 
doctorat 

Llistat 
actualitzat de 
professorat i 
col·laboradors  

Realitzat 
La plantilla de 
directors de tesi 
del programa esta 
actualitzada 

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

 Necessitat de 
continuar treballant 
en la implementació 
del sistema 
d’orientació 
professional, i de 
recollida 
d’informació sobre 
els futurs estudiants 
graduats i la 
satisfacció amb la 
seva formació al 
programa 

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

alta Servei 
Ocupació URV 

 No URV 

Dades sobre 
satisfacció de 
l’alumnat 

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

  



 

4.2.3 Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat 
 

Taula 4.4 Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química 

Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions 

Se recomienda que se categoricen los 
complementos de formación a realizar en 
función de los perfiles de ingreso mas 
habituales y que esta información esté a 
disposición de los futuros doctorandos en la 
página web del programa 

Informe valoració de la modificació   S’ha començat per realitzat un anàlisis del 
perfil d’ingrés i  els complements de formació 
que necessiten. 

Posteriorment realitzarem un taula 
classificant el perfil d’ingrés i els complements 
de formació que podrien necessitar.  

 

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

Informe valoració de la modificació   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 tesis, etc) 

El RD preveu que la durada de la tesis 
es pugui allargar amb baixes i 
prorrogues i que no sigui estricament 

 

  



 

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 en Nanociència, Materials 
i Enginyeria Química: 

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

PLA DE MILLORA DE L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT1   
  

  
CURS ACADÈMIC   2019-2020 en data 

30/03/2020 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

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

Millorar les 
accions de 
captació 

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

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

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

Captació Sensibilització del 
agents pel 
desenvolupament 
sostenible 

Visibilitatzar i fer 
difusió dels 
objectius de 
desenvolupament 
sostenible  

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

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

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

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

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

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

mitja Director EPD i 
Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

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

  



Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Activitats 
formatives 

Els estudiants demanen 
cursos on-line i en 
anglès 

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

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

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

mitja Director EPD i 
ICE 

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

Qualitat Manca la perspectiva de 
gènere al SIGQ i 
indicadors 

Revisar el SIGQ i 
indicadors per 
incorporar la 
perspectiva de 
gènere  

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualitat Baixa participació 
titulats en enquestes 

Incrementar la 
participació en 
enquestes 

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

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

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

Qualitat Alguns processos 
administratius no 
informatitzats 

Millorar la 
digitalització del 
processos 
administratius 

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

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

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

  



Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

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

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

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

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

mitja Director EPD i 
Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

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

Serveis 
d'orientació 

Manca comunicació més 
directa amb directors i 
directores i estudiants 

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

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

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

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

Serveis 
d'orientació 

Manca pla d'ocupació 
per estudiants 

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

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

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

alta Director EPD 
Observatori de 
la Ocupació 

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

Serveis 
d'orientació 

Dificultats per 
promocionar l’ocupació 

Participar en 
projectes H2020 
per promocionar 
l’ocupació 

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

-Participar en projectes H2020 
encarats a promocionar 
l’ocupació 
 

alta Director EPD 
Observatori de 
la Ocupació 

No 2024-25 No -Participació en projectes 
H2020 

Serveis 
d'orientació 

Baixa participació de 
doctors en Alumni URV 

Promocionar el 
projecte Alumni 
URV- doctorat  

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

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

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

Serveis 
d'orientació 

Manca pla de promoció 
dels Doctorats 
Industrials (DI) 

Disposar d’un pla 
de promoció dels 
Doctorats 
Industrials 

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

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

alta Director EPD 
 

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

  



Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Serveis 
d'orientació 

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

Millorar la 
participació en el 
programa DI  

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

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

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

Serveis 
d'orientació 

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

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

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

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

mitja Servei 
d’ocupació 

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

Serveis Equipaments de recerca 
desfasats 

Millorar els 
equipaments de 
recerca 

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

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

baixa Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

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

Qualitat de 
resultats 

Manca de xarxes i 
contactes internacionals 

Millorar la 
mobilitat europea 
a través de la 
Xarxa Aurora  

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

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

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

Qualitat de 
resultats 

Baixa publicació en 
articles en obert 

Promocionar la  
publicació 
d’articles en Open 
access 
 

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

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

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

Qualitat de 
resultats 

Possibilitat d'augmentar 
les publicacions 
derivades de les tesis 

Millorar el 
nombre de 
publicacions 
derivades de les 
tesis 
 

(2019-20 
PM EPD-6-
03) 

-Continuar impulsant la redacció 
d’articles científics per 
doctorands  
 

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

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



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

resultats tesis/ altres que considereu 

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

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

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

 

Taula 4.6 Pla de millora  del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química 

PLA DE MILLORA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN NANOCIÈNCIA, MATERIALS I ENGINYERIA QUÍMICA CURS ACADÈMIC   2019-20  

30/03/2020  

Àmbit de 

millora 2 

Punt/s 

feble/s 

detectat/s 

Proposta/es de 

millora 

Accions a portar a 

terme 

Codi Priorit

at 3 

Responsable/s És una 

qüestió a 

adreçar a 

la URV? 4 

Termini Implica 

modifica

ció 

memòri

a? 5 

Indicadors seguiment 

Captació Baix nombre 
de becaris 
FPU 

Millorar la captació 
de doctorands 
mitjançant el 
programa FPU 

-Fer més difusió del 
programa FPU entre 
el professorat i 
col·laboradors del 
programa. 
-Treballar amb 
conjunt amb els 
coordinadors dels 
màsters afins al 
programa per captar 
possibles estudiants 
amb expedients 
acadèmics destacats.  
-Fer difusió de les 
convocatòries del 
programa FPU a les 
webs i  xarxes socials 
del programa. 

2019-20 PM-
NMEQ-1.1-01 

mitja Comissió acadèmica No 2021-22 No Increment d'un 50% en el 
nombre de becaris FPU 
respecte al actual 

  



Àmbit de 

millora 2 

Punt/s 

feble/s 

detectat/s 

Proposta/es de 

millora 

Accions a portar a 

terme 

Codi Priorit

at 3 

Responsable/s És una 

qüestió a 

adreçar a 

la URV? 4 

Termini Implica 

modifica

ció 

memòri

a? 5 

Indicadors seguiment 

Professorat % de sexennis 
del 
professorat 

Millorar % de 
sexennis del 
professorat 

-Seguiment per part 
de la CA, en conjunt 
amb els directors/res 
de departament, del 
professorat per 
vetllar que la 
proporció de sexennis 
del professorat es 
mantingui sobre el 
llindar de les tres 
quartes parts 

2019-20 PM-
NMEQ-4.1-01 

mitja Comissió acadèmica No 2022-23 No Mantenir el % de sexennis del 
professorat sobre el 75% 

Professorat Canvis en la 
plantilla de 
directors de 
tesi 

Revisió de la 
plantilla de 
directors de tesi 

- Revisar anualment la 
plantilla de directors 
de tesi 

2019-20 PM-
NMEQ-4.2-01 

mitja Comissió acadèmica No 2021-22 No Publicació de la plantilla 
actualitzada a la web del 
programa 

Internacion
alització 
 
Resultats 
tesis 

Millorar el 
percentatge 
de tesi amb 
menció 
internacional 

Incrementar el 
nombre de estades 
de recerca 

-Crear una borsa de 
viatge per finançar 
desplaçaments per 
fer estades de recerca 
per a doctorands 
sense ajuts de 
mobilitat 

2019-20 PM-
NMEQ-5.2-01 

alta Comissió acadèmica No 2020-21 No Arribar al 75% de tesi amb 
menció internacional per al 
curs 2022-2023.  

Seguiment 
del 
doctorand 

Doctorands 
amb baix 
rendiment 

Detectar possibles 
problemes d’ 
integració i/o 
evolució de la tesi 

-Realitzar entrevistes 
breus amb tots els 
estudiants a les 12 
mesos de 
incorporació (o al 
començament del 
segon any), amb 
l’objectiu de fer un 
seguiment de la seva 
integració i l’evolució 
de la seva tesi 
doctoral i identificar 
possibles problemes 
que pugui haver 
trobat.  

2019-20 PM-
NMEQ-6.1-01 

alta Comissió acadèmica No 2020-21 No Reduir el nombre d’estudiants 
amb qualificacions de no apte. 

 



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  
 

Considerem com a bones pràctiques que es porten a terme al programa, i que poden servir d’exemple per 
altres programes de doctorat, de la URV o de fora, són les següents: 
- L’adequació d’un espai d’oficina compartit i exclusiu per als doctorands, que permet fomentar el 
sentiment de pertinença i la col·laboració entre els doctorands del programa 
- La Sessió de Benvinguda pels doctorands de nova incorporació, on participen tots els agents implicats 
en el desenvolupament del doctorat en el marc del programa (doctorands, directors de tesi i personal 
d’administració i serveis) 
- La organització de la activitat formativa ‘Doctoral Day’ en format d’una conferencia científica amb una 
sessió de comunicacions orals i una competició de pòsters  
- La iniciativa “Is there life after PhD?” dins del ‘Doctoral Day’, en la qual participen doctors egressats del 
programa que comparteixen les seves experiències durant i desprès de terminar el doctorat 
- El manteniment d’una pàgina de Facebook pròpia del programa que afavoreix la proximitat i unitat del 
programa de cara als estudiants i graduats 
- El projecte “Alumni” a la web del programa, on es recull la informació de les tesis defensades des de 
2011. 
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Annex 1 

Taula A1.1. Evolució de les sol·licituds de preinscripció rebudes. 

Curs 
acadèmic 

Places 
ofertes 

Sol·licituds de preinscripció Preinscripcions completes Exclosos tècnicament 

Total SD D H Total SD D H Total D H 

2013-14 50 65 1 30 34 65 1 30 34 14 6 8 
2014-15 50 45 1 15 29 45 1 15 29 6 2 4 
2015-16 50 52 1 16 35 52 1 16 35 12 2 10 
2016-17 50 56 1 18 37 56 1 18 37 21 3 18 
2017-18 50 42 0 11 31 30 0 11 19 12 0 12 
2018-19 32 45 0 16 29 27 0 11 16 18 5 13 
2019-20 32 36 1 12 23 29 0 10 19 6 2 4 

SD: sense definir 

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

 

Taula A1.2. Evolució del nombre d’estudiants preinscrits, admesos, exclosos.  

 
Curs acadèmic 

Preinscripcions Admesos Matriculats 

D H D H D H 

2013-14 30 34 17 17 14 14 
2014-15 15 29 12 22 12 21 
2015-16 16 35 11 14 10 14 
2016-17 18 37 13 15 12 14 
2017-18 11 31 9 19 9 18 
2018-19 16 29 11 15 11 15 

2019-20* 12 23 7 14 7 13 
percentatge 35 65 42 58 42 58 

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

 

Taula A1.3. Evolució de la procedència dels doctorands segons la universitat de procedència 
(en percentatge). 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20* 

Estudiants  de la URV 40.0 47.2 45.0 31.0 25.0 23.1 11.1 

Altres universitats 
catalanes 16.0 11.1 15.0 6.9 10.0 3.8 33.3 

Altres universitats de la 
resta d’Espanya 28.0 8.3 10.0 13.8 10.0 7.7 11.1 

Universitats 
estrangeres 16.0 33.3 30.0 48.3 55.0 65.4 44.4 

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

 
  



Taula A1.4.  Evolució del nombre d’estudiants matriculats de nou accés segons la regió 
geogràfica de procedència. 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20* 

Amèrica 2 1 1 2 4 4 4 

Espanya 21 17 13 10 5 8 6 

Resta Europa 3 8 3 9 5 3 1 

Àfrica 1 1 6 0 5 0 3 

Àsia 1 4 0 5 8 10 6 

Oceania 0 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 28 33 24 26 27 26 20 
Font: URV en xifres dades a gener de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals 

 
 
Taula A1.5. Evolució del percentatge d’ estudiants matriculats a TP, estrangers, amb beca i 
provinents d'altres universitats. 

Curs 
acadèmic 

Matriculats 
(nou accés) 

Matriculats 
total 

% 
Matrícules 

a temps 
parcial 

% 
Estrangers 
matriculats 

% 
Estudiants 
provinents 

màsters 
d'altres 
univ (1) 

%Estudiants 
de nou 
accés 

provinents 
d'altres 

universitats 
(2) 

% 
matriculats 
amb beca 

% 
matriculats 

amb CF 

2013-14 28 28 0 25.0 57.1 57.1 78.6  0 
2014-15 33 61 0 37.7 29.5 54.5 77.0  0 
2015-16 24 83 0 39.8 15.7 54.2 77.1  0 
2016-17 26 102 2.0 46.1 19.6 76.9 56.9  0 
2017-18 27 107 2.8 58.9 19.6 77.8 54.2  0 
2018-19 26 95 5.3 64.2 21.1 76.9 55.8  0 
2019-20 20 99 8.1 70.7 13.1 61.9 41.4  0 

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

(1) Indicador calculat segons definició Annex II de la guia d'AQU 
(2)  Indicador calculat respecte els estudiants només de nou accés 

  



Taula A1.6. Evolució del nombre d’estudiants matriculats segons dedicació, ajuts/beques, 
estrangers per sexe. 

Curs acadèmic 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20* 

 
Matriculats (nou  
accés) 
 

D 14 12 10 12 9 11 7 

H 14 21 14 14 18 15 13 

 
Matriculats  
Total 
 

D 14 26 35 44 41 36 38 

H 14 35 48 58 66 59 61 

 
% Matrícules a 
temps parcial 
 

D 0 0 0 0 0 2.8 2.6 

H 0 0 0 3.4 4.5 6.8 11.5 

 
% Estrangers 
matriculats 
 

D 35.7 38.5 40 43.2 51.2 63.9 71.1 

H 14.3 37.1 39.6 48.3 63.6 64.4 70.5 

% Estudiants 
provinents màsters 
d'altres universitats 
(1) 

D 57.1 34.6 11.4 20.5 14.6 19.4 10.5 

H 57.1 25.7 18.8 19 22.7 22 14.8 

% Estudiants de nou 
accés provinents 
d'altres universitats 
(2) 

D 57.1 75 40 75 66.7 63.6 57.1 

H 57.1 42.9 64.3 78.6 83.3 86.7 64.3 

 
% matriculats amb 
beca 
 

D 71.4 73.1 65.7 54.5 48.8 55.6 42.1 

H 85.7 80 85.4 58.6 57.6 55.9 41 

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

(3) Indicador calculat segons definició Annex II de la guia d'AQU 
(4)  Indicador calculat respecte els estudiants només de nou accés 

 

  



 

Taula A1.7. Evolució del nombre d’estudiants matriculats segons les línies de recerca. 
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Anàlisi estructural i llum sincrotró 1       1 

Avaluació de risc ambiental 3 3 1 1 2 1 1 11 

Bioelectroquímica 3  2 1  1  7 

Biotecnologia 2 1  1 1  2 5 

Catàlisis i cinètica química 3 1  1 1 1  7 

Ciència dels materials 1 2  3 1 3 2 11 

Ciència i enginyeria de sistemes complexos   2  1 2  5 

Desenvolupament de biosensors per a toxines de mitjans aquàtics 1  1   1  3 

Desenvolupament de nous làsers d'estat sòlid      1  1 

Desenvolupament de sensors (bio)analítics basats en materials nanoestructurats 1 1  1   1 3 

Determinació de propietats físiques de líquids a alta temperatura.    2    2 

Dispositius per a la descomposició de l'aigua per mitjà de la llum solar   1     1 

Disseny de reactors i cinètica aplicada    1    1 

Disseny i fabricació d'estructures (...) per a aplicacions fotòniques 2 3 1 2 1 1 1 10 

Energies renovables 1 1   2 2 1 6 

Enginyeria ambiental  1 1 1 2 2 5 7 

Enginyeria de processos  3      3 

Enginyeria verda 1     2  3 

Fenòmens de transport 1   3    4 

Física de fluids 1  1     2 

Identificació, disseny, control i optimització de processos 2  1 1 3   7 

Mecànica de fluids   2 1 2  4 5 

Modelització, assaig i caracterització de materials  2 1  1   4 

Nanopartícules. Microfluídica. Fenòmens de transport. Mecànica de fluids 1  2  2 1 1 6 

Nanotecnologia 1 2 2 3  1 1 9 

Plasmònica i ultradetecció 1 4 3   2  10 

Processos d'aprenentatge en enginyeria     1   1 

Síntesi i fabricació de materials nanoestructurats  1   2  2 3 

Tècniques de processat digital de senyals en sistemes complexos  1 1  1   3 

Tecnologia de l'alimentació  2 1  2 2 2 7 

Tecnologia de membranes  3  1 1  1 5 

Termodinàmica estadística i simulació molecular    1 1   2 

Tractament i gestió del sòl i d'aigües residuals 3  1 1  3 1 8 

TOTAL 29 32 24 25 27 26 25 163 

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

 

  



 

Taula A1.8. Evolució dels doctorands avaluats en 1ª i 2ª convocatòria a través del SAD. 

  

APTE NO 
APTE 

NO 
PRESENTAT 

NO 
PRESENTAT 
PER BAIXA 

No avaluats 
(Defensades/ 

abandonaments) 
Total general 

  
2013-14 28         28 
primera 25 2 1       
segona 3           
2014-15 58   2   1 61 
primera 56   4       
segona 2   2   1   
2015-16 80 0 3     83 
primera 74 1 6       
segona 6   3       
2016-17 94 2 1 1 4 102 
primera 90 1 3 1 4   
segona 4 2 1       
2017-18 91 0 4 3 9 107 
primera 85 2 7 2 9   
segona 6   4 1     
2018-19 89 1 1   4 95 
primera 81 2 8   4   
segona 8 1 1       

Font: EVIA a gener de 2020 

 

 



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



Annex 4. 

Taula A4.1. Professorat del programa segons categoria professional. 

Catedràtic/a d'Universitat Catedràtic/a d'Escola Universitària 
1. Allan Donald Mackie Walker 40. José Javier Ruiz Martí 
2. Azael Fabregat Llangostera 41. Josefa Gavaldà Martínez 
3. Francesc d'Assís Serratosa Casanelles Professorat Agregat 
4. Francesc Ferrando Piera 42. Alberto Fernández Sabater 
5. Francesc Xavier Farriol Roigés 43. Alex Fragoso Sierra 
6. Francesc Xavier Grau Vidal 44. Christophe José Bengoa 
7. Francisco López Bonillo 45. Francisco Javier Andrade 
8. Francisco Manuel Díaz González 46. Joan Josep Carvajal Martí 
9. Francisco Medina Cabello 47. Lluis Masip Vernis 
10. Jaume Giralt Marcé 48. Magdalena Constantí Garriga 
11. Joan Salvadó Rovira 49. Maria Cinta Pujol Baiges 
12. Jordi Grifoll Taverna 50. Marta Giamberini 
13. José Bonet Avalos 51. Marta Sales Pardo 
14. Laureano Jiménez Esteller 52. Sandra Contreras Iglesias 
15. Magdalena Aguiló Díaz 53. Silvia De Lamo Castellvi 
16. Maria Àngels Serra Albet 54. Xavier Mateos Ferré 
17. Marta Schuhmacher Ansuategui 55. Youssef Stiriba 

Titular d'Universitat Professorat Agregat Interí 
18. Antonio Vernet Peña 56. Salvatore Cito 
19. Clara Salueña Pérez 57. Tània Gumí Caballero 
20. Daniel Montané Calaf Professors d’Investigació ICREA 
21. Dieter-Thomas Boer 58. Joan Rosell Llompart 
22. Francisco Javier Huera Huarte 59. Ramon Angel Alvarez Puebla 
23. Frank Erich Stüber 60. Roger Guimerà Manrique 
24. Gonzalo Guillen Gosalbez 61. Ciara Kathleen O'Sullivan 
25. Ildefonso Cuesta Romeo Personal Investigador Ramon y Cajal 
26. Ioanis Katakis 62. Alberto Puga Vaca 
27. Jaime Masons Bosch 63. Luca Guerrini 
28. Joan Manel Vallès Rasquera 64. Nicolás Carlos Pazos Pérez 
29. Jordi Riu Rusell Investigadora ITTA 
30. Jorge María Pallarés Curto 65. Mònica Campàs Homs (externa) 
31. José Antonio Reina Lozano  
32. José Font Capafons  
33. Josep Maria Mateo Sanz  
34. Juan Herrero Sabartés  
35. Maria Carmen Güell Saperas  
36. Maria Montserrat Ferrando Cogollos  
37. Ricard García Valls  
38. Rosa Maria Solé Cartañà  
39. Silvia De La Flor Lopez  

 
 
 



 

 

Annex 5 

Taula A5.2. Resultats de les enquestes als doctorands. 

 2015-2016 
(n = 18) 

2017-2018 
(n = 52) 

Doctorands Mitjana Desv. Mitjana Desv. 

La informació dels estudis de doctorat disponible al web és 
clara i entenedora 

5.67 2.38 8.04 2.01 

El procés de preinscripció i admissió és transparent 7.22 2.58 8.13 1.91 

El procés de preinscripció i admissió al programa de doctorat 
és entenedor 

  8.21 1.86 

El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil 7.33 2.42 8.62 1.36 

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

7.50 2.52   

L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la 
CA és adequada 

  8.65 1.72 

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

7.28 2.72 8.27 2.55 

Les activitats formatives organitzades dins del Programa de 
Doctorat són adequades 5.06 2.52 7.46 2.25 

Les activitats formatives organitzades per l’Escola de Postgrau 
i són adequades 

  7.90 1.83 

El seguiment i l’avaluació dels doctorands a través del DAD i 
PlaInv és adequat 

6.06 2.35 7.86 2.18 

L'eina informàtica de la URV utilitzada per avaluar el DAD i 
PLAINV és adequada 5.56 2.38   

Els recursos materials disponibles per dur a terme la teva tesi 
doctoral són adequats 

  8.44 1.26 

Els serveis de suport a l’aprenentatge que es posan a la teva 
disposició són adequats 

  8.13 1.85 

El servei d’orientació professional que t’ofereix la URV a través 
del l'OOU és adequat   7.03 2.36 

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

7.67 2.62 8.38 1.86 

Els tràmits administratius i la seva normativa són entenedors i 
accessibles 

5.94 2.38 7.60 1.89 

Les vies d’informació i comunicació (web, correus-e, etc.) són 
adequades 

6.72 2.38 7.98 2.17 

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

7.00 2.62 8.24 1.87 

 

  



Taula A5.3. Resultats de les enquestes als directors de tesi. 

 
2015-2016 

(n = 11) 
2017-2018 

(n = 32) 

Directores de tesi                                                                                          Mitjana Desv. Mitjana Desv. 

Consideres que la reforma introduïda en els estudis de 
doctorat pel RD 99/2011 ha incorporat millores significatives? 

5.55 2.59   

(...)regular la permanència dels estudis de doctorat (...) és una 
mesura adequada per a la formació doctoral 

7.09 2.59   

Consideres que l'avaluació anual del doctorand representa 
una millora en l'organització dels estudis de doctorat? 7.36 2.66   

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

8.27 2.66 8.78 1.31 

L’estructura dels estudis de doctorat és adequada 8.36 2.66 8.24 2.08 

Les activitats formatives organitzades per als doctorands dins 
del Programa de Doctorat són adequades 

  7.79 2.44 

Les activitats formatives més generals i transversals 
organitzades per l’EPD són adequades 

  7.88 1.93 

Els recursos materials disponibles per dur a terme les tesis 
doctorals són adequats 7.55 2.59 7.90 2.20 

(...) l'Acord previ d'acceptació del futur director (...) és una 
bona eina per assignar els directors de la tesi doctoral?  

7.30 2.63   

La supervisió de directors i tutors de tesi amb el doctorand 
hauria d'estar pautada (reunions periòdiques (...), etc.)? 

6.45 2.66   

Que els candidats facin una proposta de LInv i una carta de 
recomanació per a l’admissió, és una bona pràctica   8.13 1.89 

L'eina informàtica de la URV utilitzada per avaluar el DAD i 
PLAINV és adequada? 

5.73 2.59   

El seguiment i l’avaluació dels doctorands a través del DAD és 
adequat 

7.00 2.59 8.10 1.50 

L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat és adequada 6.90 2.63 7.76 2.62 

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

  7.77 2.21 

La informació pública disponible a la web dels estudis de 
doctorat és clara i entenedora 

6.80 2.63 7.78 2.22 

Les eines disponibles per gestionar els estudis de doctorat són 
suficients i adequades (...)? 7.20 2.70   

Els tràmits relacionats amb el dipòsit i la defensa de la tesi són 
entenedors i adequats 

7.80 2.63 7.78 1.91 

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

7.45 2.66 8.06 1.84 
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Annex 6 

Taula A 6.1 Evolució dels indicadors de resultats acadèmics. 

  2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 Total 
Tesis defensades 9 19 25 16 1 70 
Durada doctorat 3.68 3.71 3.40 2.91 0.70 3.39 
% doctors amb menció 
internacional 77.8.% 68.4% 60.0% 68.8% 0.0% 65.7% 

% doctors amb Cum laude 66.7% 52.6% 76.0% 68.8% 0.0% 66.7% 

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

 

Taula A 6.2  Detall de les tesis defensades per curs acadèmic (fins febrer 2020) 

Curs 
acadèmic Estudiant 

Dona/ 
Home 
(D/H) 

Durada 
doctorat 

(anys) 

Menció 
Internac. 

(S/N) 

Qualificació 
cum Laude 

(S/N) 
Notes 

 
2019-20 ADELL BARBARÀ, IRINA D 5.0 N S   

AMMENDOLA , MARIO H 3.1 S S Menció Industrial (amb Procter & Gamble)  
BHIRI , NESRINE D 1.8 S S Cotutela. Univ. Sfax, Tunisia.  
COBO LOPEZ, SERGIO H 4.1 S N   
COLACE , GIANMARCO H 3.0 S S Menció Industrial (amb Procter & Gamble)  
ESCORIHUELA MARTÍ, LAURA D 3.6 S N   
ISARN GARCIA, ISAAC H 3.7 S N   
MAGRIÑÁ LOBATO, IVAN H 3.8 S S   
MEDINA MARTINEZ, MARC H 5.0 N S   

2018-19 AL-MADHAGI , SALLAM H 3.7 S N   
CARNEIRO DIAS, ANDRÉ EDUARDO H 2.5 S N   
FERNÁNDEZ LINARES, DAVID H 3.7 N S Doctorat Industrial AGAUR  
JURADO CRUZ, RAFAEL H 3.4 S S   
KIFLE , ESROM ASCHENAKI H 3.4 S S   
MANZI , BERARDO MARIO H 3.9 N N   
NOGALSKA , ADRIANNA D 4.0 S S   
PEDROL RIPOLL, ERIC H 5.2 N S   
PLANA PALLEJÀ, JORDI H 4.0 N S   
SHARMA , RAJU PRASAD H 3.5 S S Cotutela. Univ. Amsterdam, Holanda.  
SHI , YUANYUAN D 2.8 S N   
SOCHORAKIS , NIKOLAS H 5.0 S N   
SOK , VIBOL H 3.8 N S   
TOLDRÀ FILELLA, ANNA D 3.9 S S   
TOLEDO CAMACHO, SANDRA YURANI D 5.3 S N   
TULUS , VICTOR H 3.8 S N   
VILA MARTÍNEZ, NÚRIA D 3.9 N N   
XIMENES NAVES, ALEX H 1.6 S N Cotutela. Univ. Fed. Fluminense, Brasil.  
ZURANO CERVELLÓ, PATRICIA D 3.1 S S   

2017-18 ALBACETE GARCIA, MARIA ELOISA D 3.4 N N Doctorat Industrial AGAUR  
BELMONTE PARRA, ALBERTO FRANCISCO H 3.2 S S   
BERTHAULT , ADRIEN H 3.6 S N   
CANOVAS MARTINEZ, ROCIO D 3.1 S S   
DOMÍNGUEZ MORUECO, NOELIA D 3.9 S N   
DONOSO HERAS, RUBÉN H 3.6 N N Doctorat Industrial AGAUR  
ESCUDERO ADÁN, EDUARDO CARMELO H 4.1 N S   
FLOREZ GIRALDO, JONATHAN H 4.5 N S   
GALÁN MARTÍN, ÁNGEL H 3.9 S S   
GARCÍA ALGAR, MANUEL H 3.5 N S Doctorat Industrial AGAUR  
GISBERT QUILIS, PATRICIA D 2.5 N S Doctorat Industrial AGAUR  
HAPONSKA , MONIKA D 3.6 N S   
HOEKSTRA RAFAEL, RAFAEL H 3.1 S S   
KARRI , VENKATANAIDU H 3.3 S S   
LEONARDO BENET, SANDRA D 4.0 S S   
MASSONS GASSOL, GERARD H 3.0 N S   
MATIAS GUIU MARTÍ, PAU H 2.7 N S   
MAYBORODA , OLENA D 3.8 S S   
MENA GOMEZ, JOSUE H 3.8 S S   
MORELL GARCIA, ALBERT H 3.6 N S Doctorat Industrial AGAUR  
SERRES SERRES, JOSEP MARIA H 3.9 S S   
SZALATA , KAMILA MARIA D 3.2 S N   



SÁNCHEZ SOBERÓN, FRANCISCO H 4.2 S S   
TOURN , SILVANA CECILIA D 1.9 S N adaptació RD 1397/2007  
ZHANG , XUZHAO H 1.4 S S Cotutela. Univ. Shandong, Xina.  

2016-17 ACERO SÁNCHEZ, JOSEP LLUÍS H 3.0 N S   
AKTAS , GÜLSEN BETÜL D 3.7 S S   
ANTOLÍN POZUETA, ANA MARIA D 2.9 S S Cotutela. Univ. Montpellier, França.  
CARRERAS UBACH, JOAN H 3.0 S N   
CATALA GARCIA, MARIA DEL CARMEN D 3.5 N S   
EWERTOWSKA , ANNA D 3.0 S S   
GARCÍA MARTÍNEZ, YONHARA D 3.0 S N   
GAVILÀ TERRADES, LLORENÇ H 2.9 S S   
JIMENEZ HERRERA, SILVIA D 3.2 N N Doctorat Industrial AGAUR  
MACEDO SOARES PIRES CONDEIXA, KARINA D 1.5 S N Cotutela. Univ. Fed. Fluminense, Brasil.  
MAESTRE HEREDIA, JORGE H 3.2 S S   
MORLÀ FOLCH, JUDIT D 2.5 S S Doctorat Industrial AGAUR  
NGUYEN , HUU DAT H 2.8 S S   
PARRILLA PONS, MARC H 2.8 S S   
RECARI ANSA, JAVIER H 3.7 N N   
SAEZ JAUSET, NURIA D 1.9 N S   

2015-16 BASSIT MEGALAA, GORG ABDELMASSIH H 0.7 N N adaptació RD 1397/2007  
Totals  70  27 D 

43 H 
3.40 46 46  

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

 

Taula A 6.3  Evolució de la taxa d’abandonament per curs acadèmic 

Curs 
acadèmic Motiu abandonament Matriculable Abandonament 

% 
Abandonament 

Reprèn 
estudis 

2018-19 

C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 
06/09/2019): NO APTE 

1   0,00%   

C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 
06/09/2019): NO PRESENTAT 1   0,00%   

Sense motius informats 69 2 2,90%   

  Total 71 2 2,82%   

2017-18 

C. No superació de l'avaluació del curs 2017-18 (CDE 
07/09/2018): NO PRESENTAT 2   0,0%   

C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 
06/09/2019): NO PRESENTAT 1   0,0%   

Curs 2017-18: anul·lació de matrícula per interès 
personal a partir de l'inici de l'activitat acadèmica i 
fins al 15 de febrer.Abandonament d'ofici aprovat pel 
CDE del 28/06/2019. 

1 1 100,0%   

Sense motius informats 77   0,0%   

  Total 81 1 1,23%   

2016-17 

C. No superació de l'avaluació del curs 2016-17 (CDE 
07/09/2017): NO APTE 

1   0,0%   

C. No superació de l'avaluació del curs 2017-18 (CDE 
07/09/2018): NO PRESENTAT 1   0,0%   

C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 
06/09/2019): NO PRESENTAT 1   

0,0% 0 
Sense motius informats 72 0 0,0% 0 

  Total 75   0,0%   

2015-16 

C. No superació de l'avaluació del curs 2015-16 (CDE 
30/09/2016): NO PRESENTAT 2 0 0,0% 0 
C. No superació de l'avaluació del curs 2016-17 (CDE 
07/09/2017): NO APTE 1 0 0,0% 0 
C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 
06/09/2019): NO PRESENTAT 1 0 0,0% 0 
Sense motius informats 55 0 0,0% 0 

  Total 59   0,0%   

2014-15 

C. No superació de l'avaluació del curs 2015-16 (CDE 
30/09/2016): NO PRESENTAT 1 0 0,0% 0 
C. No superació de l'avaluació del curs 2016-17 (CDE 
07/09/2017): NO APTE 1 0 0,0% 0 



C. No superació de l¿avaluació (26/11/15) Motiu : NO 
PRESENTAT 1 0 0,0% 0 
Sense motius informats 25 0 0,0% 0 

  Total 28   0,0%   
Total   314 3 0,96%   

      

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

     
 

  



 

Taula A 6.4  Evolució percentatge d'estudiants que han realitzat estades de recerca 

 

  

Curs 
acadèmic

Matriculats 
total

% 
Estudiants 

estades 
recerca

Estudiant Sexe Activitat País estada Institució estada Data ini 
estada

Data fi 
estada

S/N curs 
fi estada

Dies 
estada 

curs

Dies 
estada

Estudiant
s estades 
recerca

AZAM , SUFYAN H Research Stay (Mobility Visit) ARÀBIA SAUDITA Umm Al Qura University, Mechanical Engineering Department 01/09/2018 31/03/2019 S 182 212 1
COBO LOPEZ, SERGIO H Estada Internacional a Mayo Clinic ESTATS UNITS D'AMÈRICA Mayo Clinic 05/09/2018 17/12/2018 S 78 104 1

COLACE , GIANMARCO H SECONDMENT IN BELGIUM BÈLGICA PROCTER & GAMBLE 11/06/2018 23/08/2019 S 327 439 1
DEMIR , HANDE D Research Stay CANADÀ University of Alberta 04/02/2019 15/05/2019 S 101 101 1
MA , JIE D Procter&Gamble Brussels Innovation Center BÈLGICA Procter&Gamble Brussels Innovation Center, Procter&Gamble 

Services Company NV.
25/06/2018 30/09/2019 S 365

463 1

SETA , BERIN H Erasmus + mobility visit to Microgravity Research CenterBÈLGICA Universite Libre de Bruxelles 11/03/2019 11/06/2019 S 93 93 1

YUE , FANGXIN D Research in HiLASE Center REPÚBLICA TXECA HiLASE Center 02/01/2019 28/06/2019 S 178 178 1

BELMONTE PARRA, ALBERTO FRANCISCOH Període de recerca a l'estranger ITÀLIA Università degli studi di Napoli Federico II 14/09/2017 15/12/2017 S 76 93 1

BORRAS BRULL, MARTA D estada de mobilitat DINAMARCA Interdisciplinary Nanoscience Center 01/06/2018 31/08/2018 S 92 92 1

COLACE , GIANMARCO H SECONDMENT IN BELGIUM BÈLGICA PROCTER & GAMBLE 11/06/2018 23/08/2019 N 112 439 1

EXPOSITO LORENZO, NORAD Estancia en Canadá para análisis de Microplasticos en moluscos marinos CANADÀ Universidad de Toronto-Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Ontario 20/06/2018 20/09/2018 S 93 93 1

GLINSKA , KATARZYNA D 3-months stay in QUILL, Belfast, Northern Ireland IRLANDA The Queen¿s University Ionic Liquid Laboratories Research Centre 12/10/2017 12/01/2018 S 93 93 1

HOEKSTRA RAFAEL, RAFAELH Estancia en Dublin City University IRLANDA INSIGHT Centre, National Centre for Sensor Research 03/04/2017 31/07/2018 S 304 485 1

ISARN GARCIA, ISAAC H Estancia en centro científico BÈLGICA Materia Nova 01/02/2018 31/05/2018 S 120 120 1

JURADO CRUZ, RAFAEL H Estancia de tres meses y medio en Northumbria University (Newcastle, UK)ROMANIA Northumbria University 15/02/2018 31/05/2018 S 106 106 1

KAADE , WAEL H Wageningen University PAÏSOS BAIXOS Wageningen University & Research 22/06/2018 30/09/2018 S 101 101 1

Mobility Visit Narbonne FRANÇA INRA - LBE Laboratory of Environmental Biotechnology 01/03/2018 01/07/2018 S 123 123

Mobility at Laboratory of Environmental Biotechnology, FranceFRANÇA Laboratory of Environmental Biotechnology,  research unit of the Center Occitanie-Montpellier of the National Institute of Agronomic Research (INRA), located in Narbonne01/03/2018 01/07/2018 S 123 123 1

mobility FRANÇA French National Institute for Agricultural Research 01/10/2017 31/01/2018 S 123 123

MA , JIE D Procter&Gamble Brussels Innovation Center BÈLGICA Procter&Gamble Brussels Innovation Center, Procter&Gamble Services Company NV.25/06/2018 30/09/2019 N 98 463 1

SÁNCHEZ SOBERÓN, FRANCISCOH Estancia de movilidad en Amberes (Bélgica) BÈLGICA University of Antwerp 29/08/2017 29/11/2017 S 60 93 1

TOLDRÀ FILELLA, ANNA D STAY AT INL PORTUGAL INL (International Iberian Nanotechnology Institute) 09/04/2018 11/07/2018 S 94 94 1

TULUS , VICTOR H Estancia EEUU - Carnegie Mellon University ESTATS UNITS D'AMÈRICACarnegie Mellon University - Center for Advanced Process Decision-Making (CAPD)11/09/2017 22/12/2017 S 83 103 1

AL-MADHAGI , SALLAM MOHAMMED AHMEDH Three months in Ioannina University GRÈCIA University of Ioannina 17/06/2017 21/09/2017 S 97 97 1

CARNEIRO DIAS, ANDRÉ EDUARDOH Frankfurt ALEMANYA Universitatsklinikum Frankfurt 01/01/2017 30/09/2017 S 273 273 1

DOMÍNGUEZ MORUECO, NOELIAD AYUDAS A LA MOVILIDAD PREDOCTORAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVESESPANYA Universidad de Murcia 01/05/2017 31/07/2017 S 92 92 1

Estada a la Universitat de Cardiff a Bioscience SchoolREGNE UNIT University of Cardiff 18/01/2016 16/12/2016 S 77 334 1

Estada de mobilitat a la Universitat de Cardiff REGNE UNIT Universitat de Cardiff 13/02/2017 13/04/2017 S 60 60

Estades de mobilitat a la Universitat de Cardiff REGNE UNIT 12/09/2016 09/12/2016 S 70 89

GALÁN MARTÍN, ÁNGEL H Estancia de investigación SUÏSSA, CONFEDERACIÓ Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETHZ). Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering. Ecological Systems Desing Research Group.01/09/2016 03/12/2016 S 64 94 1

HOEKSTRA RAFAEL, RAFAELH Estancia en Dublin City University IRLANDA INSIGHT Centre, National Centre for Sensor Research 03/04/2017 31/07/2018 N 181 485 1

Research stay in St Etienne, France FRANÇA Hubert Curien Laboratory, Science and Technologies department, Jean Monnet University of Saint -Etienne12/11/2016 17/12/2016 S 36 36

Research stay in St Etienne, France, 2nd time FRANÇA Hubert Curien Laboratory, Science and Technologies department, Jean Monnet University of Saint -Etienne12/03/2017 07/05/2017 S 57 57 1

SHARMA , RAJU PRASAD H Research stay PAÏSOS BAIXOS Vrije University 24/04/2017 31/07/2017 S 99 99 1

SHI , YUANYUAN D Visiting graduate student in Stanford University ESTATS UNITS D'AMÈRICAStanford University 01/09/2016 31/08/2017 S 335 365 1

Mobility PAÏSOS BAIXOS Biomolecular Sensing & Diagnostics (BSD) group in Wageningen University17/05/2016 20/07/2016 S 65 65

Short Stay PAÏSOS BAIXOS Biomolecular Sensing & Diagnostics (BSD) group in Wageningen University17/05/2016 19/08/2016 S 95 95 1

Secondment Dresden ALEMANYA Leibniz-Institut fu¿r Polymerforschung und Technische Universita¿t Dresden28/09/2015 13/11/2015 S 44 47

Secondment Dresden 2 ALEMANYA Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden 30/05/2016 17/07/2016 S 49 49 1

CANOVAS MARTINEZ, ROCIOD ESTANCIA DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, SAN DIEGO. ESTATS UNITS D'AMÈRICAUCSD, UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO. 20/11/2015 10/04/2016 S 143 143 1

AYUDAS A LA MOVILIDAD PREDOCTORAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES PORTUGAL 01/05/2016 31/07/2016 S 92 92 1

AYUDAS A LA MOVILIDAD PREDOCTORAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES ECANADÀ Universidad de Toronto 01/09/2015 30/11/2015 S 61 91

Estada a la Universitat de Cardiff a Bioscience SchoolREGNE UNIT University of Cardiff 18/01/2016 16/12/2016 N 257 334 1

Estades de mobilitat a la Universitat de Cardiff REGNE UNIT 12/09/2016 09/12/2016 N 19 89

FERNÁNDEZ CARRASCAL, ANAD Estancia de tres meses en la Universidad de Marburg ALEMANYA Fachbereich Physik. Philipps-Universität Marburg 01/03/2016 02/06/2016 S 94 94 1

Estancia de investigación SUÏSSA, CONFEDERACIÓ Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETHZ). Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering. Ecological Systems Desing Research Group.01/09/2016 03/12/2016 N 30 94

Estancia de investigación "Carnegie Mellon University" (Pittsburgh-EEUU)ESTATS UNITS D'AMÈRICACenter for Advanced Process Decision-Making (CAPD) at Carnegie Mellon University01/09/2015 03/12/2015 S 64 94 1

GARCÍA MARTÍNEZ, YONHARAD Estancia de investigación PORTUGAL Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto 01/03/2016 31/05/2016 S 92 92 1

GAVILÀ TERRADES, LLORENÇH Short stay MPIKG ALEMANYA Max Planck Institute of Colloids and Interfaces 07/02/2016 11/05/2016 S 95 95 1

MORLÀ FOLCH, JUDIT D Estada de mobilitat a Nanyang Technological University (NTU), SingaporeSINGAPUR Nanyang Technological University (NTU). School of Mathematical and Physical Sciences, Dpt. Chemistry and Biological Chemistry. 01/03/2016 31/08/2016 S 184 184 1

PARRILLA PONS, MARC H Estada de doctorat a University of California San Diego, USAESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of California San Diego 20/11/2015 08/04/2016 S 141 141 1

Estancia Breve Aarhus University , Denmark DINAMARCA Aarhus Universtity 16/03/2016 16/06/2016 S 93 93 1

Short stay - Zelikin Lab, Denmark DINAMARCA Aarhus University 15/03/2016 15/06/2016 S 93 93

SZALATA , KAMILA MARIA D Mobility 3-month research stage in the IEM in MontpellierFRANÇA Institut Européen des Membranes 08/02/2016 08/05/2016 S 91 91 1

SÁNCHEZ SOBERÓN, FRANCISCOH Estancia investigadora en Cardiff (Reino Unido) REGNE UNIT University of Cardiff 28/08/2015 17/12/2015 S 78 112 1

ESTADA A LONDRES REGNE UNIT Imperial College London 09/07/2016 17/07/2016 S 9 9

ESTADA A MANCHESTER REGNE UNIT THE UNIVERSITY OF MANCHESTER 11/10/2015 12/01/2016 S 94 94 1

CARRERAS UBACH, JOAN H Estancia Manchester REGNE UNIT The University of Manchester 21/10/2014 21/01/2015 S 93 93 1

Estancia de Investigación University of Manchester REGNE UNIT University of Manchester 09/04/2015 11/07/2015 S 94 94 1

Estancia de investigación "Carnegie Mellon University" (Pittsburgh-EEUU)ESTATS UNITS D'AMÈRICACenter for Advanced Process Decision-Making (CAPD) at Carnegie Mellon University01/09/2015 03/12/2015 N 30 94

Fakultät für Chemie und Pharmazie, Universität Würzburg 02/11/2014 29/05/2015 S 209 209 1

Institut für Organische Chemie de la Fakultät für Chemie und Pharmazie de la Universität Würzburg13/04/2015 29/05/2015 S 47 47

2013-14 28 3.57 MAESTRE HEREDIA, JORGE H ESTANCIA DE INVESTIGACION ESTATS UNITS D'AMÈRICABRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 04/02/2014 01/08/2014 S 179 179 1

GALÁN MARTÍN, ÁNGEL H Estancia en University of Manchester REGNE UNIT 09/04/2015 -1

MANDAVA , VENKATA SUBBA RAOH Short Stay Univ. Western Ontario Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory, Fac. Engineering, Univ. Western Ontario -1

NXUSANI , EZO D Research visit to Sensorlab, university of the western cape, south Africa.SUD-ÀFRICA, REPÚBLICA DE university of the western cape 01/09/2015 -1
Total 7201 9419 49

Estada a la Facultat de Farmàcia i Química de la Universitat de WürzburgALEMANYA

No informat

2014-15 61 4.92 GALÁN MARTÍN, ÁNGEL H

MENA GOMEZ, JOSUE H

D

GALÁN MARTÍN, ÁNGEL H

SOCHORAKIS , NIKOLAS H

ZURANO CERVELLÓ, PATRICIAD

2015-16 83 18.07

AKTAS , GÜLSEN BETÜL D

BERTHAULT , ADRIEN H

DOMÍNGUEZ MORUECO, NOELIAD

ESCORIHUELA MARTÍ, LAURA

KAZEMI , PEZHMAN H

2016-17 92 9.78
ESCORIHUELA MARTÍ, LAURAD

NGUYEN , HUU DAT H

2018-19 95 8.42

2017-18 107 102



 

Taula A 6.4 Publicacions científiques en revistes JCR derivades de les tesis doctorals 

Estudiant Curs 
defensa Títol DOI/link Q1? Citacions 

BASSIT MEGALAA, 
GORG ABDELMASSIH 

2015-
16 

Steady and unsteady mixed convection flow in a cubical open 
cavity with the bottom wall heated 

https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.05.074  si 13 

BASSIT MEGALAA, 
GORG ABDELMASSIH 

2015-
16 

Numerical simulation of incompressible laminar  flow  in  a  
three-dimensional  channel  with  a  cubical  open  cavity  with  a  
bottom wallheated 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-
6596/395/1/012099  

no 8 

 
ACERO SÁNCHEZ, 
JOSEP LLUÍS 

2016-
17 

Multiplex PCB-based electrochemical detection of cancer 
biomarkers using MLPA-barcode approach 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.04.018  si 19 

ACERO SÁNCHEZ, 
JOSEP LLUÍS 

2016-
17 

Site-directed introduction of disulfide groups on antibodies for 
highly sensitive immunosensors 

https://doi.org/10.1007/s00216-016-9630-9  si 7 

ACERO SÁNCHEZ, 
JOSEP LLUÍS 

2016-
17 Electrochemical Genetic Profiling of Single Cancer Cells https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.6b03973  si 7 

ACERO SÁNCHEZ, 
JOSEP LLUÍS 

2016-
17 

Disulfide-modified antigen for detection of celiac disease-
associated anti-tissue transglutaminase autoantibodies. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00216-017-
0322-x  si 7 

AKTAS , GÜLSEN 
BETÜL 

2016-
17 

Nucleic acid sensing with enzyme-DNA binding protein 
conjugates cascade and simple DNA nanostructures 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-017-0304-z  si 4 

AKTAS , GÜLSEN 
BETÜL 

2016-
17 

Novel signal amplification approach for HRP-based colorimetric 
genosensors using DNA binding protein tags 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2015.07.077  si 5 

ANTOLÍN POZUETA, 
ANA MARIA 

2016-
17 

Size and Aspect Ratio Control of Pd2Sn Nanorods and Their Water 
Denitration Properties https://pubs.acs.org/doi/10.1021/la504906q  si 17 

ANTOLÍN POZUETA, 
ANA MARIA 

2016-
17 

Silver/Platinum Supported on TiO2 P25 Nanocatalysts for Non-
photocatalytic and Photocatalytic Denitration of Water https://link.springer.com/article/10.1007/s11244-017-0793-1  no 2 

CARRERAS UBACH, 
JOAN 

2016-
17 

Multi-objective optimisation of thermal modelled cubicles 
considering the total cost and life cycle environmental impact 

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.12.007  si 23 

CARRERAS UBACH, 
JOAN 

2016-
17 

Systematic approach for the life cycle multi-objective 
optimization of buildings combining objective reduction and 
surrogate modeling 

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.07.062  si 21 

CARRERAS UBACH, 
JOAN 

2016-
17 

Eco-costs evaluation for the optimal design of buildings with 
lower environmental impact https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.03.034  si 9 

CARRERAS UBACH, 
JOAN 

2016-
17 

Uncertainty propagation and sensitivity analysis of thermo-
physical properties of phase change materials (PCM) in the 
energy demand calculations of a test cell with passive latent 
thermal storage 

https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.07.047  si 19 

CATALA GARCIA, 
MARIA DEL CARMEN 

2016-
17 

Online SERS Quantification of Staphylococcus aureus and the 
Application to Diagnostics in Human Fluids 

https://doi.org/10.1002/admt.201600163  si 18 

CATALA GARCIA, 
MARIA DEL CARMEN 

2016-
17 

Ultrasensitive multiplex optical quantification of bacteria in large 
samples of biofluids 

https://doi.org/10.1038/srep29014  si 22 

EWERTOWSKA , 
ANNA 

2016-
17 

Assessment of the environmental efficiency of the electricity mix 
of the top European economies via data envelopment analysis https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.11.100  si 34 

GARCÍA MARTÍNEZ, 
YONHARA 

2016-
17 

Biodegradation of acid orange 7 in an anaerobic–aerobic 
sequential treatment system  https://doi.org/10.1016/j.cep.2014.12.011  no 9 

GARCÍA MARTÍNEZ, 
YONHARA 

2016-
17 

Nitrate removal in an innovative up-flow stirred packed-bed 
bioreactor 

https://doi.org/10.1016/j.cep.2017.08.001  no 3 

GAVILÀ TERRADES, 
LLORENÇ 

2016-
17 

D-Lactic acid production from cellulose: dilute acid treatment of 
cellulose assisted by microwave followed by microbial 
fermentation 

https://doi.org/10.1007/s10570-015-0720-1  no 13 

GAVILÀ TERRADES, 
LLORENÇ 

2016-
17 

Combining catalytical and biological processes to transform 
cellulose into high value-added products https://doi.org/10.1515/psr-2017-0026  no 2 

JIMENEZ HERRERA, 
SILVIA 

2016-
17 

Integrated processes for produced water polishing: Enhanced 
flotation/sedimentation combined with advanced oxidation 
processes 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.10.055  si 18 

JIMENEZ HERRERA, 
SILVIA 

2016-
17 

State of the art of produced water treatment https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.139  si 58 

JIMENEZ HERRERA, 
SILVIA 

2016-
17 

Treatment of cleaning waters from seawater desalination reverse 
osmosis membranes for reutilization purposes. Part I: Application 
of Fenton process 

https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2017.08.005  no 3 

JIMENEZ HERRERA, 
SILVIA 

2016-
17 

Treatment of cleaning waters from seawater desalination reverse 
osmosis membranes for reutilization purposes. Part II: 
Application of photo-Fenton and photocatalysis processes 

https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2017.08.008  no 0 

JIMENEZ HERRERA, 
SILVIA 

2016-
17 Produced water treatment by advanced oxidation processes https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.128  si 7 

MACEDO SOARES 
PIRES CONDEIXA, 
KARINA 

2016-
17 

Life Cycle Impact Assessment of masonry system as inner walls: A 
case study in Brazil. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.07.113  si 21 

MACEDO SOARES 
PIRES CONDEIXA, 
KARINA 

2016-
17 

An Inquiry into the Life Cycle of Systems of Inner Walls: 
Comparison of Masonry and Drywall https://doi.org/10.3390/su7067904  no 6 

MACEDO SOARES 
PIRES CONDEIXA, 
KARINA 

2016-
17 

Life Cycle Assessment: A Comparison of Ceramic Brick Inventories 
to Subsidize the Development of Databases in Brazil 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.431.370  no 5 

MACEDO SOARES 
PIRES CONDEIXA, 
KARINA 

2016-
17 

Quality Indicators for Life Cycle Inventory: Real Cases Exploratory 
Application 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.431.350  no 0 

MAESTRE HEREDIA, 
JORGE 

2016-
17 

A 3D isogeometric BE–FE analysis with dynamic remeshing for the 
simulation of a deformable particle in shear flows 

https://doi.org/10.1016/j.cma.2017.08.003  si 6 

MAESTRE HEREDIA, 
JORGE 

2016-
17 

An unsteady 3D Isogeometrical Boundary Element Analysis 
applied to nonlinear gravity waves 

https://doi.org/10.1016/j.cma.2016.06.031  si 6 

MAESTRE HEREDIA, 
JORGE 

2016-
17 Dynamics of a capsule flowing in a tube under pulsatile flow https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2018.10.025  si 0 

MORLÀ FOLCH, JUDIT 
2016-

17 Synthesis and Optical Properties of Homogeneous Nanoshurikens https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ph500348h  si 18 

MORLÀ FOLCH, JUDIT 2016-
17 

SERS efficiencies of micrometric polystyrene beads coated with 
gold and silver nanoparticles: the effect of nanoparticle size 

https://doi.org/10.1088/2040-8978/17/11/114012  no 15 



MORLÀ FOLCH, JUDIT 2016-
17 

Ultrasensitive Direct Quantification of Nucleobase Modifications 
in DNA by Surface-Enhanced Raman Scattering: The Case of 
Cytosine 

https://doi.org/10.1002/anie.201507682  si 34 

MORLÀ FOLCH, JUDIT 
2016-

17 Fast Optical Chemical and Structural Classification of RNA  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.5b07966  si 25 

MORLÀ FOLCH, JUDIT 2016-
17 

Direct Quantification of DNA Base Composition by Surface-
Enhanced Raman Scattering Spectroscopy 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.6b01424  si 22 
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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


