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L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) fou creada el 26 d’abril de 

2012 com a adaptació de l’antiga Escola de Doctorat al Reial decret 99/2011. L’EPD organitza les 

activitats relacionades amb els estudis de doctorat, en col·laboració amb els departaments i facultats 

de la URV i amb les unitats administratives que donen suport a la seva activitat. 

L’EPD executa les polítiques de doctorat que sorgeixen del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació de 

la URV (http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gabinet-comunicacio/plans-estrategics/ii-pla-

estrategic-recerca-innovacio-urv.pdf) 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.  

L’EPD comparteix la MISSIÓ amb la URV de voler 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’EPD també vol ser un motor de coneixement i d’innovació al 

servei del territori amb vocació de ser referent internacional. Amb aquest propòsit, l’EPD ha 

desenvolupat un Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ), que està detallat en el seu manual.  

L’EPD té com a VISIÓ esdevenir un referent internacional en la formació dels doctorands en recerca de 

qualitat i transferència del coneixement a la societat, per al ple assoliment de les seves fites 

professionals i personals en tots els àmbits del coneixement, i amb la pretensió de contribuir al lideratge 

internacional en R+D+I. L’EPD també vetlla per garantir, mitjançant l’acreditació i el reconeixement 

extern de les titulacions, que els programes de màster i doctorat d’aquesta escola estiguin inserits en 

el marc que configura l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

L’EPD té com a OBJECTIU fonamental organitzar el doctorat a la URV, especialment en els àmbits de 

l'atracció i formació de talent, de la cerca de l'excel·lència en l'activitat de recerca i de la 

internacionalització. Endemés, són objectius de l’EPD: 

 Oferir als doctorands l’entorn apropiat per a una formació de qualitat per a la recerca, 

mitjançant la proposta i el desenvolupament d’activitats alineades amb l’estratègia de recerca 

i innovació de la Universitat. 

 Potenciar, afavorir i assegurar la qualitat dels programes de doctorat de la URV. 

 Atreure talent a escala internacional, participar en estructures internacionals i obtenir 

finançament extern. 

 Fomentar les aliances interinstitucionals i internacionals i les col·laboracions amb la indústria.  

 Fomentar sinergies entre els membres de l’EPD i promoure la interdisciplinarietat per tal de 

respondre a la varietat de necessitats i mètodes de la formació investigadora, actuant com a 

motor per a la innovació i la millora permanent.  

 Aconseguir que es reconegui l’excel·lència tant de l’Escola com dels programes formatius. 

 Impulsar la implicació i el compromís dels estudiants i el personal de l’EPD en el 

desenvolupament i millora del SIGQ. 

 Facilitar al personal del centre la formació necessària per a la realització de les seves activitats 

i per al seu adequat desenvolupament professional. 

 

El Comitè de Direcció de l’EPD posa en coneixement de tot el personal de la URV (estudiants, PDI i 

PAS) aquesta Política de Qualitat i es compromet a facilitar els mitjans perquè es compleixi el que 

disposa el Manual de Qualitat de l’escola, així com les seves successives revisions i la resta de 

documents que se’n derivin. 


