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1. Presentació del programa 

El programa de doctorat en Biomedicina, verificat pel Consejo de Universidades el 23 

de juliol de 2013, va ser implantat el curs 2013-2014.  

Des que va se implantat el programa de doctorat en Biomedicina ha atret a 75 

estudiants. Malgrat el poc temps transcorregut, ja s’han defensat 9 tesis. El programa 

compta amb una quarantena de línies de recerca que corresponen a 114 

investigadors actius, tant des del punt de vista de producció científica (més de 1500 

articles en els darrers 5 anys), com d’atracció de finançament. Aquests investigadors 

combinen la vessant clínica amb la de la recerca més bàsica, i ofereixen als 

doctorands una massa crítica i unes infraestructures òptimes per a la recerca 

multidisciplinar en ciències de la salut. 
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2. Procés d’elaboració del ISPD 

L’elaboració de l’informe de seguiment del doctorat en Biomedicina, correspon a la 

Comissió Acadèmica del programa de doctorat, amb el suport dels Tècnics de l’Escola 

de Postgrau i Doctorat (EPD). La redacció inicial va a càrrec del Coordinador/a de la 

titulació, que actua de forma totalment coordinada amb la resta de membres de la 

Comissió Acadèmica i comptant, en tot moment, amb el suport de l’EPD. Un cop 

elaborat i aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, es trasllada 

al Comitè de Direcció de l’EPD que proposa possibles millores i elabora el document 

final que es presenta al Comitè de Direcció de l’EPD. Un cop aprovat l’informe pel 

Comitè de Direcció de l’EPD, el document es fa públic a l’apartat de qualitat de la 

plana web de l’EPD. 

L’EPD, conjuntament amb el Gabinet Tècnic del Rectorat (GTR), proporciona al 

Coordinador/a del programa les dades i indicadors necessaris per elaborar i 

contextualitzar aquest informe. 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards  

En aquest apartat la institució ha de fer una argumentació, basada en les evidències, 

sobre el grau d’assoliment del programa de doctorat dels sis estàndards següents: 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

1.1. Perfil d’ingrés dels doctorands/es 

L’oferta de places del programa de doctorat en Biomedicina pels cursos 2013-14, 

2014-15 i 2015-16 ha estat de 40, la demanda del doctorat d’acord amb les 

sol·licituds de preinscripció rebudes ha estat de 45 el curs 2013-14, 34 el curs 2014-

15 i 44 el curs 2015-16. Del total de preinscripcions rebudes un 68.9% han estat 

admeses el curs 2013-14 al programa de doctorat, un 79,4% el curs 2014-15 i un 

79,5% el curs 2015-16.  

El nombre de pre-inscripcions és proporcionat amb el de places ofertades. S’ha 

intentat donar una informació precisa als interessats sobre els requisits i les 

característiques del programa i això, pot explicar l’augment d’un 10% en el 

percentatge d’admesos. La informació proporcionada per l’Escola de Doctorat i el 

seguiment que fa del doctorand faciliten notablement aquest procés. 

Del total de candidats matriculats al doctorat en Biomedicina, s’observa que el curs 

2013-14, un 42,8% procedeix de màsters de la URV i un 57,2% de màsters d’altres 

universitats. El curs 2014-15, els procedents de màsters de la URV han estat d’un 

40,7% i un 39,4% el 2015-16.  

Valorem positivament que el programa atregui estudiants de màster d’altres 

Universitats, tot i que el percentatge d’estudiants provinent de la pròpia URV és 

relativament baix (que no obstant es manté estable), cosa que pot estar relacionada 

amb el fet que el doctorat en Biomedicina no té cap màster associat que suposi una 
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via d’accés natural, ja que el màster de Nutrició i Metabolisme ja té el seu propi 

programa de doctorat. En segon lloc, el grau de Medicina ja té categoria de màster 

amb la qual cosa, els graduats tenen accés directe al programa. 

El mecanisme de què disposa el programa de doctorat per garantir que el perfil 

d’ingrés és adequat i coherent, és el procediment PR-EPD-014 Preinscripció, accés, 

admissió i matrícula on la Comissió Acadèmica ha vingut aplicant els següents criteris 

a l’hora de valorar l’admissió d’un nou candidat/a: 

1. Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà 

necessari estar en possessió d’un títol oficial espanyol de Grau, o equivalent, 

i de Màster Universitari. 

2. Així mateix podran accedir els qui es trobin en algun dels següents suposats: 

a. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país 

integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que habiliti per a 

l'accés a màster d'acord amb l'establert en l'article 16 del Reial Decret 

1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS 

en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran 

de ser de nivell de màster. 

b. Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la 

durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d'almenys 

300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori 

els complements de formació a que es refereix l'article 7.2 de la Normativa 

Acadèmica i de Matrícula de Doctorat de la URV, tret que el pla d'estudis 

del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, 

equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis 

de Màster. 

c. Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la 

corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, 

hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un 

programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en 

Ciències de la Salut. 

d. Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius 

estrangers, sense necessitat de la seva homologació, prèvia comprovació 

per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la 

del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta al país 

expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no 

implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estigui en 

possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de 

l'accés a ensenyaments de Doctorat.  

e. Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor obtingut conforme a 

anteriors ordenacions universitàries. 

A més d'aquests requisits, el doctorand en Biomedicina hauria d'ajustar-se al següent 

perfil d'ingrés: 

- Formació prèvia en Medicina, Fisioteràpia, Nutrició o ciències afines.  La 

idoneïtat de la formació prèvia estarà en funció de la línia de recerca assignada 

i serà determinada pel Director de la Tesi. 

- Acceptació per part d'un grup de recerca amb línia al programa de doctorat. 
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- Nivell mitjà-alt d'anglès (nivell B1 o B2). 

- Es valorarà experiència prèvia en recerca, especialment aquella que pugui 

acreditar-se amb articles científics. 

- Es valorarà la viabilitat i interès del projecte de tesi proposat. 

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

En termes de procedència dels candidats del curs 2013-14 que finalment s’han 

matriculat; 28 d’aquests, un 21%, són estrangers. El curs 2014-15 es van matricular 

27 estudiants i d’aquest un 30% són estrangers i el 2015-16 van ser 33 matriculats, 

dels quals un 9% eren estrangers. 

Pel que fa als doctorands matriculats en aquest període del 2013-14, 2014-15 i 2015-

16, un 0%, 25,5% i 21,3% respectivament es varen matricular a temps parcial, i un 

100%, 74,5% i 78,7% a temps complet. 

El 25% de doctorands matriculats a temps parcial correspon sobretot a metges o 

professionals de la salut en exercici que compaginen la tesi amb la seva tasca 

assistencial o professional. 

Del total d’estudiants matriculats un 17,9% (curs 2013-14), 17,02% (curs 2014-15) 

i 16% (curs 2015-16) disposen d’una ajut per pagar la matrícula1. 

Cal tenir en compte que el 25% matriculat a temps parcial són professionals 

contractats i, per tant, sense ajut. Aquest percentatge suposa que del 75% restant, 

aproximadament, un 25% compta amb ajuts per cobrir el cost de la matrícula, 

generalment associat a ajuts/contractes oficials. L’altre 50% restant està 

majoritàriament becat o contractat amb diners de projectes que no acostumen a 

cobrir les despeses de matriculació. Considerem positiu que el programa atregui 

estudiants malgrat que la disponibilitat d’ajuts sigui limitada. 

Per tant, els indicadors que permeten valorar aquest estàndard i que afegim a 

continuació amb unes taules de resum permeten concloure el seu assoliment: 

 

Taula 1.1.1 Preinscripcions, admesos i matrícula de nou accés 

 2013-14 2014-15 2015-16 

Preinscripció 45 34 44 

Admès 31 27 35 

No matriculats (%) 3 (9,7%) 0 (0%) 2 (5,7%) 

Matriculats (%) 28 (90,3%) 27 (100%) 33 (94,3%) 

 

Taula 1.1.2 Matrícula de nou ingrés segons procedència 

 2013-14 2014-15 2015-16 

Matrícules de nou 

ingrés 
28 27 33 

% Matrícules de nou 

ingrés estrangers 
21% 30% 9% 

                                                   

1 A la taula 1.1.3 l’indicador computa els estudiants de doctorat que tenen descompte de matrícula.  
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Taula 1.1.3 Matriculats totals acumulats - % Estrangers - % Ajut - % Dedicació 

 2013-14 2014-15 2015-16 

Matrícules 28 47 75 

% estudiants amb ajut 17,9% 17,0% 16,0% 

% estudiants 

estrangers 
21,4% 27,7% 18,7% 

% estudiants a temps 

parcial 
0,0% 25,5% 21,3% 

 

 

Taula 1.1.4 Percentatge d’estudiants segons requeriment d’accés 

 2013-14 2014-15 2015-16 

Matrícules de nou 

ingrés 
28 27 33 

Complements 

formatius 
0 0 0 

Complements 

formatius 
0,0% 0,0% 0,0% 

 

Taula 1.1.5 Alumnes provinents de màsters d’altres universitats 

Procedència 2013-14 2014-15 2015-16 

Estrangera 1 4 2 

URV 12 11 18 

Nacional 15 12 13 

Total general 28 27 33 

 

Així doncs considerem que el perfil dels doctorands/es admesos és coherent amb les 

característiques del programa i les línies d’investigació. 

Finalment la distribució de doctorands segons les línies de recerca és adequada: 

Taula 1.1.7 Estudiants segons línia de recerca 

Línies de recerca 2013-14 2014-15 2015-16 

Análisis de la predisposición heredada y adquirida a la arteriosclerosis y 

sus factores de riesgo 
 1 1 

Aplicación de técnicas moleculares en la taxonomía y epidemiología de 

Aeromonas y/o Arcobacter 
1 1 1 

Cáncer de mama hereditario  1 1 

Capacidad de metilación y "Programming" intrauterino del desarrollo y el 
envejecimiento 

1 2 2 

Caracterización morfológica y molecular de hongos microscópicos de 
interés clínico y/o ambiental 

 2 3 

Cirurgía de la obesidad: estudios clínicos y experimentales  2 3 

Cirurgía mínimamente invasiva de la insuficiencia venosa crónica   1 

Cirugía toràcica 1   



 

 

    9 

Dislipemia, Diabetes i Arteriosclerosis 1 1  

Educació i gestió en salut 2 2 2 

Educación para la Salud 3 2 3 

Efecto de la dieta mediterránea sobre la enfermedad cardiovascular   1 

Efectos de la inflamación sobre el tejido adiposo, el hígado, el músculo y el 
sistema cardiovascular. Contribución a la resistència a la insulina y la 

disfunción metabòlica 

1 1 1 

Efectos de las Bajas Dosis de Radiaciones Ionizantes. Exposición interna y 

externa 
  1 

Efectos sobre la reproducción, embriotoxicidad, fetotoxicidad y teratogenia   1 

Enfermedades autoinmunes y riesgo cardiovascular 1 1  

Epidemilogia clínica de les malalties cróniques més prevalents a l'atenció 

primària 
  1 

Epidemiología, detección y prevención de la diabetes tipo 2 1 1 6 

Estudis epidemiològics en malaties nutricionals prevalents  1 1 

Evaluación de riesgos sobre la salud humana por exposición a 
contaminantes químicos y 

  1 

Evaluación e impacto de la presencia de bacterias potencialmente 
patógenas en el agua y/o alimentos 

  1 

Factores involucrados en la patogenicidad y virulencia de hongos 
filamentosos oportunistas 

2 2 4 

Factores predictivos de muerte súbita en pacientes con insuficiencia 
cardíaca 

 2 2 

Factores pronósticos en cáncer 1 2 2 

Factores pronósticos en cardiopatía isquémica  1 1 

Fisiopatología de la Obesidad e Inflamación de tejidos grasos 1 2 2 

Función pulmonar e infecciones en la edad pediátrica   1 

La inflamación y la oxidación en el desarrollo de la arteriosclerosis, la 
obesidad, la esteatosis hepática y otras enfermedades asociadas. 

Etiopatogenia y tratamiento 

 1 2 

Mecanismos inflamatorios y el síndorme metebólico  1 1 

Monitorización biológica de contaminantes químicos   1 

Nutrición y salud comunitaria 2 2 2 

Oftalmología, cirurgia  1  

Otorinolaringologia 2 1 1 

Patologia valvular aòrtica i de l'aorta ascendent  1 1 

Patologia vascular i els seus factors de risc (hepatopaties, obesitat, 
diabetis, dislipèmies, nefrop 

1 1 1 

Programación metabólica precoz  1 2 

Propiedades de las lipoproteínas y arteriosclerosis  1 1 

Retinopatía diabética 2 1 1 

Riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica  1 2 

Rinología, rinoalergia y patología del sueño   1 

Segmento anterior (infecciones postoperatorias, glaucoma, síndrome 
seudoexfoliativo) 

2 1 2 

Sepsis, inflamación y seguridad  2 5 

Taxonomia de hongos celomicetos de interès clínico  1 1 

Ús raonat d'antibiòtics en malaties infeccioses en atenció primària   2 

Utilitat de la dermatoscòpia en el diagnòstic clínic de tumors cutanis   1 

Valoració, intervenció i docència en fisioteràpia  1 1 

Valoración de la eficacia y seguridad de tratamientos farmacológicos, 
nutricionales y 

 1 1 

VIH, inflamación sistémica y sus consecuencias  1 1 

Total  25 46 73 
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La Comissió Acadèmica vetlla per a què les línies que s’ofereixen al programa siguin 

actives. S’observa un augment del nombre de línies en les que es dirigeixen tesis. 

Tot i que el 100% dels grups que participen en el programa dirigeixen tesis, 

aproximadament un 30% de les línies no estan actives, la qual cosa suggereix que 

l’activitat d’aquests grups es pot visualitzar en un número menor de línies, 

probablement menys específiques. 

I d’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa 

de doctorat assoleix l’estàndard de què el programa disposa de mecanismes per 

garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands/es 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. 

1.2. Mecanismes adequats per la supervisió dels doctorands/es. 

D’acord amb el RD 99/2011, el mecanisme de què disposa el programa doctorat per 

a la supervisió i seguiment del doctorands/es és a través del document d’activitats 

del doctorand/a (DAD) i el pla d’investigació (PlaInv) elaborat cada curs acadèmic 

pel doctorand/a i supervisat pels seus directors/es de tesis. D’acord amb el 

procediment PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand. 

Al DAD, el doctorand/a registra a través de l’aplicatiu informàtic on-line SAD 

(Seguiment i Avaluació del Doctorand) totes les activitats formatives rellevant per la 

tesi desenvolupades al llarg de la formació. Al PlaInv, el doctorand/a ha de descriure 

la metodologia i els objectius de la tesi doctoral, així com els mitjans i la planificació 

temporal per aconseguir-los. En tot moment, els directors/es de tesis poden accedir 

a l’aplicatiu informàtic on-line, SAD, per fer un seguiment del DAD i el PlaInv dels 

seus doctorands/es, d’aquesta manera poden discutir amb el doctorand/a la 

informació dipositada i, si s’escau, promoure la seva 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/a, així com d’elaborar els informes de seguiment 

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, avaluaran el DAD i PlaInv de cada doctorand/a, tot a través 

de l’aplicatiu on-line. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar 

al programa. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el 

doctorand/a ha de ser de nou avaluat a través del SAD en un termini màxim de sis 

mesos, a tal efecte elaborarà un nou DAD i un nou PlaInv. En el supòsit de donar-se 

una nova avaluació negativa del doctorand/a, causarà baixa definitiva del programa. 

La Figura 1 mostra a tall d’exemple els resultats de l’avaluació a través del SAD de 

tots els doctorands de la URV el curs 2014-2015. D’un total de 537 doctorands/es 

avaluats, s’observa la distribució dels resultats de l’avaluació en les diferents 
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convocatòries. El curs 2015-16, d’un total de 758 doctorands/es han obtingut una 

avaluació favorable 725 i 33 han obtingut una avaluació desfavorable.  

 

Figura1: Resultats de l'avaluació anual del Document d'Activitats del Doctorand/a i del Pla d'Investigació dels 
estudiants de doctorat del curs 2014-15. 

En el cas particular del programa de doctorat en Biomedicina, el curs 2014-15 s’han 

avaluat un total de 47 doctorands/es, dels quals el 100% van ser avaluats 

positivament en 1ª convocatòria. I el curs anterior, el 2013-14 es van avaluar un 

total de 28 doctorands/es, del quals 27 van ser avaluats positivament en 1ª 

convocatòria i 1 en 2ª convocatòria.  

Taula 1.2.1 Resultats de l’avaluació del DAD i PlaInv – Avaluació dels doctorands 

2013-14 2014-15 2015-16 

Positivament Negativament Positivament Negativament Positivament Negativament 

27 1 47 0 67 3 

 

L’avaluació sistemàtica del progrés del doctorand és un aspecte nou, sobretot pels 

directors/res. Això ha ocasionat un cert nombre d’avaluacions en segona 

convocatòria per manca de documentació o per no haver acomplert els terminis. Amb 

els pas dels cursos el funcionament del seguiment s’ha anat normalitzant. En cap cas 

això ha tingut un impacte significatiu en el desenvolupament i seguiment de cap 

doctorand. 

I d’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa 

de doctorat assoleix/ l’estàndard de que el programa disposa de mecanisme adequats 

de supervisió dels doctorands/es i, si escau, de les activitats formatives.  

1.3. Modificacions no substancials  

L’EPD té definits al SIGQ els procediments PR-EPD-003 Seguiment i millora de 

titulacions i PR-EPD-004 Modificació de titulacions 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.  
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Arrel d’aquests procediments i d’acord amb la finalitat d’aquest informe de 

seguiment, s’han de detectar i identificar el punts forts i febles, proposar accions de 

millora que garanteixin la qualitat dels programes avaluats i establir els mecanismes 

d’implementació.  

En el cas concret del programa de doctorat en Biomedicina, les modificacions sorgides 

d’aquest seguiment són principalment en l’àmbit de modificacions de direccions de 

tesi i línies d’investigació. 

En el cas d’aquest tipus de modificacions dels tutors/es, directors/es de tesi i línies 

d’investigació del programa de doctorat, i donat que aquest fet afecta també a 

l’assignació i/o  desassignació de directors/es de tesi del doctorand/a. L’EPD va definir 

i aprovar al setembre de 2013 la Instrucció de Treball (IT) Assignació, desassignació 

o modificació del tutor/a, directors/es i/o línia d’investigació. L’objectiu d’aquesta IT 

és definir els passos interns per afegir o modificar el tutor/a, director/a de la tesi o 

la línia d'investigació d’un doctorand/a. 

El curs 2013-14, 2014-15 i 2015-16, en el marc del programa de doctorat en 

Biomedicina, es van realitzar les següents modificacions no substancials respecte la 

memòria del doctorat verificada 23 de juliol de 2013, aprovades totes elles per la 

Comissió Acadèmica del programa de doctorat i pel Comitè de Direcció de l’EPD: 

Taula 1.3.1 Modificacions no substancials respecte la memòria de doctorat.  

  curs 2013-14 curs 2014-15 curs 2015-16 

Alta director/a 10 26 22 

Alta línia 5 10 2 

Baixa director/a 1 1 1 

Baixa línia 2   

1.3.1. Canvis de directors/es de tesis2 

El programa de doctorat en Biomedicina ha realitzat les següents modificacions de 

directors/es de tesi: 10 al curs 2013-14, 26 al curs 2014-15 i 22 al curs 2015-16. 

1.3.2. Canvis de línies d’investigació3 

El programa de doctorat en Biomedicina ha realitzat les següents modificacions de 

línies d’investigació: 5 al curs 2013-14, 10 al curs 2014-15 i 2 al curs 2015-16. 

                                                   

2 Canvis menors en l’adscripció i composició de línies i grups de recerca al programa de doctorat es recullen en el procés 

de seguiment i s'actualitzen quan s'hagi d'introduir una modificació substancial. 

S’ha de sotmetre al procés de modificació quan els canvis en el professorat comporten una modificació de la plantilla de 

professorat superior al 25% en un període de 6 anys. 

3 S’ha de sotmetre al procés de modificació quan els canvis en les línies d’investigació (ampliació o disminució) comportin 

una modificació superior el 25% en un període de 6 anys. 
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Aquestes incorporacions corresponen a nous investigadors amb la trajectòria 

investigadora requerida per incorporar-se al programa. Tot i que en general 

s’incorporen a línies existents, alguns d’ells han permès ampliar l’oferta de línies 

d’investigació del programa. 

1.3.3. Canvis de places ofertades 

No hi ha hagut canvi de places ofertades 

1.3.4. Canvis en activitats formatives obligatòries4 

Les activitats formatives descrites a la memòria verificada són:  

- UO1: Formació en recerca 

- UO2: Formació en disseminació i publicació de resultats de la recerca 

- UO3 Formació en mobilitat i intercanvi científica 

- UO4: Formació de la línia de recerca 

No hi ha hagut canvis al respecte. 

1.3.5. Canvis en activitats formatives optatives5 

Les activitats formatives descrites a la memòria verificada són:  

- UO1: Formació en recerca 

- UO2: Formació en disseminació i publicació de resultats de la recerca 

- UO3 Formació en mobilitat i intercanvi científica 

- UO4: Formació de la línia de recerca 

No hi ha hagut canvis al respecte. 

1.3.6. Altres modificacions  

No hi ha hagut canvis al respecte. 

 

  

                                                   

4 Canvis en més del 25% de les activitats formatives de caràcter obligatori que formen part del programa, en un període 

de 6 anys, s’han de sotmetre al procés de modificació. S’inclou en aquest cas quan el programa proposa incloure activitats 

formatives obligatòries de nou, o proposa eliminar totes les establertes fins al moment. 

5 Canvis en les activitats formatives de caràcter optatiu es recullen en el procés de seguiment i s'actualitzen quan s'hagi 

d'introduir una modificació substancial. 
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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 de la web dels 

màsters i doctorats implantats a l’EPD. L’EPD publica la informació de les titulacions 

assignades a l’Escola a través de la pàgina web de la URV, d’acord amb el procediment 

PR-EPD-007 Publicació d’informació sobre titulacions.  

El personal tècnic de l’EDP completa la informació genèrica dels màsters i doctorats que 

s’ha de publicar a la web, i en cas de la informació específica enviar un formulari als 

coordinadors/es amb els apartats de la informació dels doctorats que ha d’emplenar per 

publicar a la web. El/la Tècnic/a de suport rep la informació especifica que revisa i 

publica a la web. 

La informació mínima que es publica de cada doctorat és la següent: 
‐ Presentació i objectius del títol 

‐ Característiques principals del títol  

‐ Activitats formatives i de mobilitat 

‐ Línies d’investigació, directors/es de tesis, grups de recerca 

‐ Requisits específics d’accés 

‐ Ajudes econòmiques 

‐ Sortides professionals 

Actualment la informació referent a les línies de recerca està agrupada al voltant dels 

grups. Des de la Comissió Acadèmica pensem que serà més útil per al doctorand/a 

estructurar-la en àrees temàtiques. Treballem per introduir aquest canvi i així ho 

recollim en la taula de propostes de millora.  

L’EPD també s’encarrega de publicar i actualitzar periòdicament, la informació general 

sobre el doctorat i l’Escola. En concret: calendaris, procediments, tràmits administratius, 

qualitat, activitats formatives, indicadors, etc.  

L’EPD ha facilitat l’accés a la informació sobre el sistema de garantia de la qualitat a 

través d’un apartat específic de la pàgina web (http://www.doctor.urv.cat/escola-de-

doctorat/qualitat/). Inclou la definició i abast del SIGQ que s’aplica a les titulacions i 

els processos que en formen part-, les memòries verificades de les titulacions, els 

indicadors de seguiment dels ensenyaments que s’hi imparteixen, 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. Així, 

la informació està disponible per a tots els agents implicats, tant interns com externs 

a la Universitat, i per al públic en general.  

A l’annex 1 del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la localització 

de la informació pública, disponible a la web de la URV. 

Periòdicament i com a resultat del procés de modificació PR-EPD-004 Modificació de 

titulacions, el/la Tècnic/a de Suport (TS), i els Coordinador/es del doctorat comproven 

que la informació pública referent als doctorats està actualitzada. Si detecta informació 

http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
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que s'ha d'actualitzar, els coordinadors/es es posen en contacte amb el TS de l’EPD i 

sol·licita els canvis. 

El/la TS i els coordinadors/es de doctorat s'encarreguen també de què la informació 

publicada dels estudis de doctorats a la web de la L’EPD i en altres documents 

d'informació estigui actualitzada. 

I d’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual la institució publica la informació veraç, completa 

i actualitzada sobre les característiques del programa de doctorat, el seu 

desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

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 

D’acord amb el procediment PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions del SIGQ 

de l’EPD, una vegada aprovat l’informe i els resultats del seguiment es publica a 

l’apartat de qualitat de la web de l’EPD, per tal que sigui accessible a tots els agents 

d’interès i es trasllada al Gabinet Tècnic del Rectorat com a font d’informació per al 

seguiment de la qualitat de les titulacions de la Universitat i per al seguiment del 

funcionament del SIGQ institucional. Finalment l’informe es publica a la web  

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

I d’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix 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 i, si s’escau, de la seva acreditació.  

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

L’EPD, té publicat a la seva web el SGIQ v.0 i està actualitzat i publicat també a la 

web el SIGQ v.1 http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/. 

La situació actual de la revisió i actualització del procediments adaptats al SIGQ v.1 

es detalla a l’apartat 3.1 d’aquest informe.  

I d’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix 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 i, si escau, de la seva acreditació. 

 
  

http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/SIGQ%20Gener%202014.pdf
http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

L’EPD va presentar a les memòries de verificació els SIGQ del doctorat d’acord amb 

el SIGQ de la URV v.0.2 però des de el setembre de 2015 s’està treballant en adaptar 

i documentar tots els processos que formen part del SIGQ de la URV seguint el nou 

model del SIGQ de la URV v.1.0. Posteriorment s’elaborarà el Manual de Qualitat de 

l’EPD (PM-EPD-01 del Pla de Millora general de l’EPD). 

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les 

responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest 

context, l’EPD està dissenyant la seva Política de qualitat i el elaborant el seu Manual 

de Qualitat, on es defineixen els processos que conformen el Sistema Intern de 

Garantia Interna de la Qualitat de l’Escola. 

El/la Responsable del SIGQ de l’EPD (en endavant RSIGQ) s’encarrega que 

s’estableixin, implantin i mantinguin els processos necessaris per al desenvolupament 

del SIGQ de l’Escola i informa l’equip de direcció sobre l’acompliment del SIGQ i de 

qualsevol necessitat de millora acadèmica. 

El Gabinet Tècnic de Rectorat dóna suport al procés d’implantació, revisió i millora 

del SIGQ dels centres de la Universitat, aportant documentació genèrica i col·laborant 

en la seva revisió i seguiment.  

Els processos del SIGQ han permès fer un seguiment acurat de les nostres titulacions. 

La informació qualitativa, derivada d’aquest sistema, ens ha aportat les dades 

necessàries per poder analitzar el desenvolupament de les mateixes.  

 

 Disseny i aprovació de les titulacions 

En el procés PR-EPD-002 Planificació de titulacions es descriuen els mecanismes 

implantats a la URV i a l’Escola per assegurar la participació de tots els grups d’interès 

en el disseny i aprovació dels programes formatius amb l’objectiu de garantir la 

màxima qualitat de les noves propostes de titulació. Els mecanismes posats en marxa 

permeten el disseny i aprovació dels programes formatius, amb l’objectiu de 

mantenir i renovar adequadament l’oferta de la universitat, i en concret, la de 

l’Escola. 

El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a 

verificar, cal sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern a nivell d’Escola 

i d’universitat. Cal destacar que tant en el Consell de Govern com en el Comitè de 

Direcció de l’EPD hi ha una representació de tots els col·lectius de la comunitat 

universitària.  

 

 

 Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El procés PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions del SIGQ de l’EPD descriu la 

sistemàtica per realitzar el seguiment periòdic de les titulacions. La finalitat d’aquest 
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seguiment és detectar i identificar punts forts i febles i proposar accions de millora 

que garanteixin la qualitat dels programes formatius. 

El/la responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de 

titulacions de l’Escola, dels processos del SIGQ, així com dels aspectes globals de 

qualitat que afecten tota l’Escola, és el/la RSIGQ de l’Escola.  

Per a portar a terme el seguiment de les titulacions, el/la coordinador/a del programa 

de doctorat i el RSIGQ compten amb el suport del Tècnic/a de Suport, les unitats i 

responsables dels processos analitzats en el seguiment de la titulació i el Gabinet 

Tècnic del Rectorat (GTR). 

Al llarg del curs, el/la TS s’encarrega de recopilar i tractar, si cal, la informació i dades 

necessàries per a portar a terme el seguiment de la qualitat de les titulacions de 

l’Escola. La URV disposa del Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi, que constitueix 

el sistema d’informació de dades de la Universitat. Per doctorat aquest sistema s’ha 

de millorar i adaptar a les noves necessitats i per tant, la recopilació ha estat més 

manual, a través d’informes d’EVIA. 

L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per 

identificar aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de 

millora contínua. El procés de seguiment de les titulacions ajuda als responsables 

d’ensenyament i coordinador/a de màster i dels programes de doctorat a avaluar i 

retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. 

Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment que permeten fer una 

anàlisi global de desenvolupament de les titulacions i de l’Escola. El resultat final és 

el pla de millora de l’EPD que facilita la millora contínua de les titulacions i la detecció 

de possibles modificacions de la memòria.  

Els informes de seguiment de les titulacions i l’autoinforme d’acreditació de l’Escola 

es presenten al Comitè de Direcció per a la seva aprovació, òrgan en el qual participen 

estudiants, PAS i PDI de l’Escola. 

El procés de PR-EPD-004 Modificació de titulacions del SIGQ de l’Escola descriu el 

procediment a seguir en cas que del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi 

una modificació de la Memòria verificada i en el procés PR-EPD-005 Suspensió de 

titulacions es detalla el procediment per a procedir a l’extinció d’un ensenyament. 

 

 Acreditació de les titulacions 

En la revisió realitzada del SIGQ de la URV durant el curs acadèmic 2014-15, s'ha 

incorporat el procés PR-EPD-006 Acreditació de titulacions específic per descriure el 

procés d’acreditació de les titulacions. Donat que aquest procés és de recent 

implantació, se’n farà un seguiment especial per tal d’incorporar possibles millores 

sorgides de l’acreditació de les titulacions de l’EPD. 
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3.1. El SIGQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del 
programa de doctorat, el seguiment i l’acreditació 

Un dels procediments ja definits i adaptat és el que facilita el disseny i aprovació dels 

programes de doctorat, el seu seguiment i la posterior acreditació. 

L’objectiu del procediment PR-EPD-002 Planificació de titulacions és descriure els 

mecanismes implantats a la URV i als seus centres per tal de garantir la qualitat dels 

programes formatius, així com del seu funcionament. Els mecanismes posats en 

marxa permeten el disseny i aprovació dels programes formatius, amb l’objectiu de 

mantenir i renovar adequadament l’oferta de la universitat.  

El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a 

verificar, cal sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern a nivell d’Escola 

i d’Universitat. Cal destacar que tant en el Consell de Govern com en el Comitè de 

Direcció de l’EPD hi ha una representació de tots els col·lectius de la comunitat 

universitària.  

 

 Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El procés PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions del SIGQ de l’EPD descriu la 

sistemàtica per realitzar el seguiment periòdic de les titulacions. La finalitat d’aquest 

seguiment és detectar i identificar punts forts i febles i proposar accions de millora 

que garanteixin la qualitat dels programes formatius. 

El/la responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de 

titulacions de l’Escola, dels processos del SIGQ, així com dels aspectes globals de 

qualitat que afecten tota l’Escola, és el/la RSIGQ de l’Escola.  

Per a portar a terme el seguiment de les titulacions, el/la coordinador/a del programa 

de doctorat i el RSIGQ compten amb el suport del Tècnic/a de Suport, les unitats i 

responsables dels processos analitzats en el seguiment de la titulació i el Gabinet 

Tècnic del Rectorat (GTR). 

Al llarg del curs, el/la TS s’encarrega de recopilar i tractar, si cal, la informació i dades 

necessàries per a portar a terme el seguiment de la qualitat de les titulacions de 

l’Escola. La URV disposa del Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi, que constitueix 

el sistema d’informació de dades de la Universitat. Per doctorat aquest sistema s’ha 

de millorar i adaptar a les noves necessitats i per tant, la recopilació ha estat més 

manual, a través d’informes d’EVIA. 

L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per 

identificar aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de 

millora contínua. El procés de seguiment de les titulacions ajuda als responsables 

d’ensenyament i coordinador/as de màster i dels programes de doctorat a avaluar i 

retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. 

Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment que permeten fer una 

anàlisi global de desenvolupament de les titulacions i de l’Escola. El resultat final és 

el pla de millora de l’EPD que facilita la millora contínua de les titulacions i la detecció 

de possibles modificacions de la memòria.  
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Els informes de seguiment de les titulacions i l’Informe de Seguiment d’Universitat 

(ISU) dels Programes de Doctorat  es presenten al Comitè de Direcció per a la seva 

aprovació, òrgan en el qual participen doctorands, PAS i PDI de l’Escola. 

El procés de PR-EPD-004 Modificació de titulacions del SIGQ de l’Escola descriu el 

procediment a seguir en cas que del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi 

una modificació de la Memòria verificada i en el procés PR-EPD-005 Suspensió de 

titulacions es detalla el procediment per a procedir a l’extinció d’un ensenyament. 

 

 Acreditació de les titulacions 

En la revisió realitzada del SIGQ de la URV durant el curs acadèmic 2014-15, s'ha 

incorporat el procés PR-EPD-006 Acreditació de titulacions específic per descriure el 

procés d’acreditació de les titulacions. En el moment que comencin els processos 

d’acreditació de programes de doctorat, se’n farà la oportuna revisió i actualització 

per incorporar els aspectes que siguin necessaris. Acadèmic 

 

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

 

Cada procés que forma part del SGIQ incorporar un apartat on es defineixen els 

indicadors i la informació necessària per la gestió eficient dels programes de doctorat. 

La implantació del SIGQ ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el 
manteniment i millora en d’altres casos, de diferents instruments i procediments per 
a recollir la informació sobre la satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la 
gestió dels programes de doctorat. Aquests instruments es defineixen en cada un 
dels processos del SIGQ dins de l'activitat anomenada "Satisfacció dels agents 
d'interès” i se’n fa el seguiment i anàlisi dels resultats en el marc dels procés del 
SIGQ "PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions". La utilitat d’aquests 
instruments es valora amb més detall a l’apartat Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes 
de suport a l’aprenentatge, d’aquest mateix informe. 

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 

 

 Revisió i actualització del SIGQ 

La revisió i actualització del SIGQ es realitza seguint el procés PR-EPD-008 Definició, 

revisió i millora del SIGQ. L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats per 

definir, revisar i millorar el SIGQ de l’Escola. 

El Comitè de Direcció de l’EPD és el responsable de portar a terme les revisions del 

SIGQ. Aquestes revisions han de permetre comprovar el grau de compliment dels 

processos i els resultats dels indicadors, així com l’adequació del SIGQ per a la millora 

contínua de les titulacions. Tots els agents d’interès de l’Escola estan implicats en la 
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realització d’activitats relacionades amb el SIGQ; és per això que tots poden realitzar 

propostes de millora. 

El seguiment del SIGQ queda recollit en l’Informe de Seguiment d’Universitat (ISU) 

, que conté un apartat específicament dedicat a la valoració del desenvolupament del 

SIGQ i de la seva utilitat per al seguiment de les titulacions de l’Escola i per a la 

identificació d’àrees de millora. Les propostes de millora de la revisió del SIGQ 

s’incorporen també en el pla de millora de l’Escola. La responsabilitat del seguiment 

de la implantació de les propostes de millora detectades amb caràcter transversal 

recau en el/la RSIGQ 

Els estudis de doctorat de la URV estan inclosos en el Sistema Intern de Garantia de 

la Qualitat dels centres de la URV des d’abril del 2009, en el que es va fer una revisió 

del model de SIGQ de la URV per incorporar-hi el doctorat (SIGQ v0.2) 

Com a resultat d’aquesta revisió, a més a més de l'actualització dels processos, s'ha 

obtingut un nou Mapa de processos del SIGQ i el que serà el nou model de SIGQ dels 

centres de la URV, que servirà com a guia per a tots els centres de la URV que hagin 

de revisar el seu SIGQ. 

L’EPD ha iniciat la revisió del seu propi SIGQ a partir de la revisió del model global, 

adaptant-lo a les particularitats de l’Escola. Aquesta revisió s’està portant a terme 

seguint la planificació elaborada per la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV i 

finalitzarà durant 2017 (PM-EPD-02 del Pla de Millora general de l’EPD). 

Durant el proper curs acadèmic es continuarà la implantació de la resta de processos 

del SIGQ revisat (PM-EPD-03 del Pla de Millora general de l’EPD).  

 

Els processos que estan actualment actualitzats i publicats a la web són: 

1. Tots els processos de suport 

2. Els següents processos estratègics: 

o Acreditació de titulacions (Màster i Doctorat) 
o Definició, revisió i millora del SIGQ 
o Elaboració i revisió de la política i els objectius 

o Modificació de titulacions (Màster i Doctorat) 
o Planificació de titulacions (Màster i Doctorat) 
o Publicació d'informació sobre titulacions (Màster i Doctorat) 
o Seguiment i millora de titulacions (Màster i Doctorat) 
o Suspensió de titulacions (Màster i Doctorat) 

3. Els següents processos clau 

 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral 

 Preinscripció, accés, admissió i matrícula en programes de doctorat 

 Supervisió i seguiment del doctorand/a 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Acreditaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Definici%C3%B3%20revisi%C3%B3%20i%20millora%20del%20SIGQ.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Elaboraci%C3%B3%20i%20revisi%C3%B3%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20i%20els%20objectius%20de%20qualitat.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Modificaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Planificaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Publicaci%C3%B3%20d%20informaci%C3%B3%20sobre%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Seguiment%20i%20millora%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Suspensi%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Dip%C3%B2sit%20defensa%20i%20evaluacci%C3%B3%20de%20la%20tesi%20doctoral.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Preinscripci%C3%B3%20acc%C3%A9s%20admissi%C3%B3%20i%20matricula.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Supervisi%C3%B3%20i%20seguiment%20del%20doctorand.pdf
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Estàndard 4: Adequació del professorat 

A la URV considerem que complim amb l’estàndard europeu per a l’assegurament 

intern de la qualitat d’educació superior, en concret l’ESG1.4, que recomana que les 

institucions han de trobar el sistema més adequat per garantir que l’equip de 

professorat està qualificat i es competent, donat que va incorporar al reglament de 

l’EPD del següent criteri per ser director/a de tesi: 

 “d’acord amb l’article 13 del reglament de l’EPD 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_p

ropia/estructura/html/reglament_epd.htm#art13  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”. 

Per ser investigador actiu de la URV la normativa estableix que: 

1. La consideració d'investigador actiu o investigadora activa 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. 

2. També té la consideració automàtica d'investigador actiu o investigadora activa 

tot el personal docent i investigador a temps complet que hagi superat una 

acreditació externa de l'activitat investigadora igual o superior a la categoria que 

ocupa (professorat lector, professorat agregat, catedràtics contractats, investigadors 

Ramon y Cajal, investigadors ICREA, etc.). La vigència és per un període màxim de 

sis anys a partir de la data de l'informe favorable o l'acreditació de recerca 

corresponent, excepte en el cas dels investigadors ICREA, que conserven la 

consideració d'investigador actiu o investigadora activa a la URV mentre estiguin 

contractats per ICREA, ja que tenen avaluacions periòdiques de la seva activitat de 

recerca. 

3. L'avaluació interna de la URV per accedir a la condició d'investigador actiu o 

investigadora activa es regeix per les especificacions següents: 

a. Avaluació a càrrec de 2 membres externs a la URV, afins a l'àmbit del PDI 

sol·licitant, amb experiència en avaluacions a la CNEAI. Cada avaluador ha 

d'emetre un informe amb una puntuació, en múltiples de 10, i unes 

orientacions per a la millora. A l'efecte d'avaluació, es tindrà en compte només 

la puntuació més alta dels dos avaluadors. 

b. Per al primer període d'avaluació interna, vàlid per tres anys, es fixa com a 

valor llindar el 60% del mínim per assolir un sexenni. Per al segon període 

d'avaluació interna, vàlid per tres anys més, es fixa com valor llindar el 80% 

del mínim per assolir un sexenni. 

c. Un cop acabat el segon període, es pot optar a un tercer període no 

prorrogable, si la persona continua superant el valor llindar del 80%. És 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reglament_epd.htm#art13
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reglament_epd.htm#art13
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obligatori sol·licitar l'avaluació externa (CNEAI o AQU) abans d'arribar al novè 

any. 

Si la CNEAI/AQU han fet una valoració numèrica d'un tram de recerca, es tindrà en 

compte per aplicar el criteri anterior per a l'avaluació interna. Si no hi ha cap valoració 

numèrica, es farà l'avaluació a càrrec de 2 membres externs.  

4. També es consideraran investigadors actius, com a investigadors en formació, els 

professors permanents que elaborin la tesi doctoral, des del moment de la matrícula 

al programa de doctorat i durant un període màxim també de sis anys, que els hauria 

de permetre una avaluació externa positiva de la seva activitat investigadora. 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

El programa de doctorat en Biomedicina està format per 114 directors de tesis, dels 

quals 84 són membres de la URV i 30 són externs (vegeu taula a continuació). 

 

Taula 4.1.1 Total de directors de tesi del programa (URV i externs) 

 Extern URV Total general 

Nombre de directors/es 30 84 114 

 

Els indicadors i evidències que es detallen a continuació fan referència només a 

directors/es de tesi de la URV. 

Segons les dades disponibles dels directors/res de tesi de la URV, considerem que el 

professorat del programa té l’experiència necessària i una activitat de recerca 

acreditada més que suficient. Actualment un 53,5% dels directors/es de tesis del 

programa tenen sexennis vius (vegeu taula a continuació) i, per tant no es compleix 

amb l’estàndard mínim del 60% necessari per la verificació de la titulació. No obstant, 

aquestes dades són enganyoses com a indicador de la qualitat científica dels 

directors/es del programa. Aquest percentatge s’ha reduït respecte la verificació del 

programa, on es constava que un 76% dels directors/es de tesis comptaven amb un 

sexenni d’investigació en actiu. El motiu és que només poden comptar amb un 

sexenni actiu els professors universitaris a temps complet i en l’àmbit de medicina el 

percentatge de professors associats és molt considerable. La inclusió de nous 

professors al programa ha diluït aquest percentatge. Dit això, cal recordar que, tot i 

la disminució en el percentatge de sexennis vius, el percentatge de directors/es de 

tesi amb els mèrits per ser investigador actiu continua sent del 100%. Com es detalla 

més avall, els requisits per assolir la condició d’investigador actiu assimilat són de 

l’ordre d’un 60-80% dels que calen per assolir un sexenni. Entre els professors a 

temps complet, el percentatge d’investigadors amb sexenni viu és molt proper al 

100%. No disposem d’informació sobre el percentatge de sexennis vius dels directors 

externs.  
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Taula 4.1.2 Directors de tesis URV del programa amb sexennis vius 

Nº sexennis  de Recerca Vius 

No vius Vius Total de directors  de la URV (1) 

40 46 86 

(1) Només es computen els directors de la URV, dels externs no disposem de dades. 

Els directors/es de tesi del programa de doctorat participen en 95 projectes de 

recerca competitius. Tenint en compte que no disposem d’informació dels projectes 

dels directors externs i que els propis de la URV són 84, considerem què que hi hagi 

95 projectes competitius un molt bon indicador de la capacitat científica dels 

components del programa d’atraure finançament. Creiem que de cara al futur serà 

útil disposar d’informació més detallada del finançament per línia de recerca i de la 

que correspon als directors externs. Aquest punt s’ha inclòs com una proposta de 

millora.  

Pel que fa als directors/es de tesi de la URV que compleixen els criteris d’investigador 

actius, les dades són les següents: 

Taula 4.1.4 Total de directors/es de tesi de la URV que compleixen els criteris d’investigadors 
actius 

 No investigador actiu Investigador actiu Total general 

Nombre de directors/es 34 52 86 

 

De nou cal remarcar que aquesta condició només la poden tenir els professors a 

temps complet. Els que no la poden tenir per ser associats o no pertànyer a 

institucions universitàries, tenen tots ells la condició d’investigador actiu assimilat. 

Els directors/es de tesis del programa han aconseguit 1569 contribucions científiques 

rellevants els darrers cinc anys (vegeu taula a continuació). Sense que s’hagi 

analitzat la distribució per línies o grups, i prenent el total actual de 114 directors (la 

qual cosa infravalora la ratio per professor ja que el número de directors ha 

augmentat en aquests anys), tenim una mitjana de gairebé 14 articles per director. 

Considerem que aquest és un bon indicador de productivitat científica. 

Taula 4.1.5 Nombre de contribucions científiques rellevants dels darrers cinc anys. 

 Article Proceeding/Conference Paper Review Total general 

Nombre de contribucions 1497 2 70 1569 

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 té una activitat de recerca acreditada. 

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

Pel que fa als 114 directors/es de tesis del programa de doctorat en Biomedicina 

considerem que són suficients per dirigir les 150 tesi doctorals matriculades de forma 
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total els cursos 2013-14 (28 matrícules), 2014-15 (47 matrícules) i 2015-16 (75 

matrícules). 

Els mecanismes de la URV per determinar la dedicació del professorat són les 

següents: 

La normativa de docència aprovada per consell de govern de 26 de febrer de 2015 

estableix un reconeixement en forma de crèdits pels docents que dirigeixin tesis.  

L’assignació a un mateix docent amb dedicació a temps complet per aquest concepte 

és d’un mínim d’1,5 crèdits fins a un màxim de 4,5 crèdits en funció de la disponibilitat 

del departament. Les direccions de tesis que no puguin ser reconegudes per aquesta 

via ho seran al pacte de dedicació (UAA de recerca). 

D’acord amb la normativa del pacte de dedicació, la direcció de tesis doctoral està 

reconeguda amb 1 UAA per la direcció de cada tesi doctoral defensada, en un període 

inferior a 5 anys des de l'obtenció de la suficiència investigadora (DEA) o 7 anys des 

de l'inici dels cursos de doctorat/màster, que s'ha de repartir entre els codirectors/es 

de tesi, com a mitjana en el període dels tres últims cursos, i 1,5 UAA en el cas de 

tesis amb menció europea.  

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 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 o adequat per la direcció 

d’una determinada tesis, pot sol·licitar una modificació del programa de doctorat a la 

memòria de verificació per incorporar les modificacions de directors/es de tesi i/o 

línies d'investigació, d’acord procediment PR-EPD-004 Modificació de titulacions i amb 

la instrucció de treball  “Assignació, desassignació o modificació director/a o línia 

d’investigació” establert per l’EPD i aprovat pel Comitè de Direcció de l’EPD el 9 

d’octubre de 2013. 

D’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el programa de 

doctorat assoleix l’estàndard segons el qual el professorat del programa és suficient 

i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 

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

Per fomentar la direcció de tesis, l’EPD impulsa des del 2013 el projecte de 

professionalització de la supervisió doctoral.  

L’objectiu del projecte és promoure la direcció de tesis amb una relació entre el 

doctorand/a i el director/a de tesis 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. 
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Des d’aquella primera etapa, s’han organitzat amb la col·laboració del CEICS 

nombrosos tallers impartits pel Dr. Helmut Brentel, investigador expert en el 

desenvolupament de l’educació superior i les escoles de doctorat en el marc del 

procés de Bolonya, i que han estat adreçats als directors/es de tesi de la URV, 

especialment a aquells que es troben en una etapa més novella. 

Actualment, la URV compta amb el seu propi programa de formació de supervisors 

de tesi. El programa consta d’uns tallers d’iniciació a la supervisió doctoral, que 

proporcionen eines especialitzades i una varietat d’exercicis pràctics. Aquests tallers 

es complementen amb una sessió de seguiment que té lloc uns mesos més tard de 

la sessió inicial i que permet valorar l’aplicabilitat dels coneixements que s’han 

adquirit, així com compartir els resultats i dificultats que es poden haver trobat en la 

seva aplicació.  

La següent taula mostra les dades de participació en els diferents tallers organitzats 

per l’EPD: 

Curs: Initial Supervisors Training Workshop (12h) Total participació 

Curs 2012-13 2 edicions 20 participants 

92 PDI Curs 2013-14 4 edicions 40 participants 

Curs 2014-15 3 edicions 32 participants 

Curs: Follow-up on Doctoral Supervision Training (6h) Total participació 

Curs 2013-14 2 edicions 14 participants 

20 PDI 

Curs 2014-15 1 edició  6 participants 

 

La Universitat també compta amb els cursos del programa PROFID que, organitzats 

per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), ofereix serveis de formació al 

professorat. Aquests cursos estan oberts també als doctorands/es per tal que puguin 

accedir a la formació que tracta sobre eines i metodologies per a la recerca (bases 

de dades, gestors de referències bibliogràfiques, propietat intel·lectual, comunicació 

científica, etc.).  

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta amb les accions 

adients per fomentar la direcció de tesis. 

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 

Tot i que la participació de directors de tesi estrangers en el programa és encara 

escassa, la seva presència en tribunals és molt més habitual. Per normativa totes les 
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tesis amb menció Europea o Internacional compten amb un membre estranger al 

tribunal. El nombre de tesis amb menció ha augmentat en els darrers anys en part 

per la política del programa de dotar-lo amb ajuts per a fer estades a l’estranger. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta amb un grau de 

participació de professorat estranger adequat a l’àmbit científic del programa.   
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Per determinar l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge, l’EPD 
conjuntament amb els coordinadors dels programes de doctorat han dissenyat i 
implantat dues enquestes de satisfacció, una per doctorands i l’altre per directors de 
tesi. Amb aquestes volen determinar la valoració dels nostres doctorands/es i 
directors/es en relació a: 

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

administrativa)  
 

Els resultats de les enquestes es desglossen en les següents taules: 

Taula 5.1 Satisfacció dels estudiants 

Participació Potencials Participants Participació (%) 

BIOMEDICINA 75 14 18,7% 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

El procés de preinscripció i d'admissió 

al programa de doctorat tal com està 
dissenyat és transparent i entenedor 

 7.14%   14.29%  14.29% 50.00% 7.14% 7.14% 

El procés de matrícula en línia és 

fàcilment accessible i àgil 
   28.57% 7.14%  35.71%  28.57%  

La  informació dels estudis de doctorat 

disponible al we és clara i entenedora 

(respecte a objectius, activitats de 
formació, avaluació anual, tràmits 

administratius, etc.) 

7.14%  7.14% 7.14% 14.29% 14.29% 28.57% 14.29%  7.14% 

Les activitats formatives organitzades 

per als doctorands són adequades 
14.29% 14.29% 7.14% 21.43% 21.43%  14.29% 7.14%   

El seguiment i atenció per part del 

director/tutor de tesi és l'adequat 
21.43%  7.14%  7.14% 7.14%  14.29% 14.29% 28.57% 

El sistema d'avaluació del DAD i PLAINV 

usat a la URV per acomplir el RD 
99/2011, a través de la revisió del DAD 

i PLAINV del doctorand i elaboració de 
l'informe d'avaluació, és adequat 

14.29% 7.14%  7.14% 28.57%  21.43% 14.29% 7.14%  

L'eina informàticade la URV utilitzada 

per avaluar el DAD i PLAINV és 
adequada 

  14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 7.14% 7.14% 

En general, el grau de satisfacció global 

de programa de doctorat és: 
7.14%  14.29% 7.14% 14.29% 14.29% 14.29% 21.43%  7.14% 

El funcionament de la comissió 

acadèmica del programa de doctorat i 

la seva coordinació són adequats 

  14.29%  21.43%  21.43% 28.57%  14.29% 

Les vies d'informació, comunicació 

(web, correus electrònics, etc.) són 

adequades 

 7.14% 7.14%  14.29% 7.14% 14.29% 14.29% 21.43% 14.29% 

La normativa i tràmits administratius 

(baixes, pròrrogues, canvis de 

dedicació, etc.) són entenedors i 
accessibles 

  7.14% 7.14% 21.43% 21.43% 14.29% 14.29% 14.29%  

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

adequada 

   7.14% 28.57% 14.29% 7.14% 7.14% 21.43% 14.29% 

Incidències i/o problemes detectats: 

- Poca formación, ayudas/becas... No creo que el PlanInv y el DAD sirvan de mucho si la tesis no está ligada a ningún proyecto 

financiado, ya que te puedes proponer unos objetivos y un plan de trabajo y no poder llevarlo a cabo si no tienes financiación; o en el 

caso de tesis más clínicas, no disponer de las muestras de pacientes necesarias para llevar a cabo los experimentos. 
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- Lentitud en el procés d'admissió al programa de doctorat el primer any de matrícula 

-Hi ha poc contacte entre l'alumne i l'escola de doctorat, tot passa pel director de tesi, i aquest no sempre coneix els tràmits 

administratius.  També el fet que el DAD i PLAINV es facin de manera telemàtica i que els revisi el director de tesi fa que no sigui una eina 
útil ni verídica.  Crec que seria més interessant que aquest procés es realitzés de manera presencial, amb un tutor de l'escola de doctorat 

de manera que es poguessin detectar necessitats formatives de l'alumne, i també aquest tutor pogués evitar situacions d'abús que es 
donen sovint entre els alumnes de doctorat per part dels directors de tesi (com un excés de càrrega docent que supera els 6 crèdits, 

jornades laborals de més de 9 i 10 hores, treballar en festius i vacances, no poder dedicar temps a la recerca vinculada a la tesi, sinó a 
altra recerca sense que això comporti reconeixement o autoria...). 

- Hay directores de tesis que verdaderamente no son aptos para realizar tal función. Que se dedican durante tu doctorado a ir 
improvisando líneas de investigación sin determinarla finalmente hasta tu último año. Que creen que los estudiantes de doctorado están 

únicamente para hacer trabajo sucio. Que no solo no colaboran en la formación educativa del doctorando, si no que ni siquiera lo orientan 
adecuadamente. Y para finalizar que tratan de manera grosera y desconsiderada a sus doctorandos. Creo que los directores de tesis 

deberían ser evaluados, pues son una parte tan importante como el propio doctorando en la realizacion de una tesis doctoral. 

- La comunicació via mail amb l'escola de postgrau és bastant nefasta, ja que moltes vegades no contesten o bé ho fan tard. 

Aspectes positius destacables: 

- La web i tot els tràmits a la xarxa. Són aspectes positius perquè faciliten la matriculació i el dipòsit de la tesi.  Les iniciatives formatives 

també són interessants (cursos PROFID, el concurs de que investigo...) , encara que crec que són poques, i molt concentrades a 
Tarragona.  I sobretot el personal de l'escola de doctorat, són sempre molt agradables i eficients. 

- La possibilitat de donar classes a la universitat. 

Propostes de millora: 

- Fomentar más la formación del doctorando. Ofertar más ayudas/becas Aumentar el plazo (3 años) dentro del cual hay que realizar la 

tesis 

- Hacer accesibles los cursos de los estudiantes a aquellos estudiantes que no viven en Cataluña. Por ejemplo Memdeley  a través de 

streaming. Lo intenté pero me dijeron que no era posible 

- Crec que els dos eixos principals serien per una banda la figura del tutor, que he comentat en el apartat anterior, un tutor que es reunís 

una o dos vegades a l'any amb l'alumne i on es pactessin objectius formatius i de recerca (com cursos a realitzar durant l'any, assistència 

a congressos i publicacions, docència a impartir..), i que aquest document fos vinculant i el director de tesi l'hagués de complir. Per una 
altra banda, la formació del doctorant. Crec que hi ha formació que és transversal i molt necessària com eines de recerca (estadística, 

gestors bibliogràfics, ...), anglès, comunicació, i també introducció a la gestió de projectes, o sessions de recerca dels propis doctorants, i 
de sortides laborals després del doctorat...Aquesta formació hauria de ser de caràcter casi obligatori i en diferent campus o almenys 

ciutats, de manera que els directors de tesi haguessin de permetre l'assistència dels seus doctorants a aquests cursos. 

- Clarificar las tasas en todos los aspectos, por ejemplo la tasa de matriculación fuera de plazo - Disminuir las tasas: es muy caro para la 

poca actividad formativa y los pocos medios que ofrecen. - Cumplir con los términos: si el doctorado es de 3 años es ilógico tener que 

matricularse de 4 cursos porque no se amoldan las directivas a la realidad. Si se empieza el doctorado en diciembre al tercer año hay que 
matricularse del 4º curso, a pesar de no haber cumplido los 3 años de estudios, para poder depositar en diciembre. De lo contrario hay 
que depositar en septiembre para no pagar un 4º año por lo que se pierden 3 meses de trabajo en la tesis. - Asegurarse de que todos los 

doctorandos tienen un espacio de trabajo en el laboratorio y un despacho cercano al laboratorio y facilmente accesible. - Regular y 
controlar las horas de docencia de los doctorandos.  -En el PlanInv de segundo año y sucesivos debería haber un apartado sobre ejecución 

de objetivos de los PlaInv anteriores. 

- Evaluacion del grado de satisfacción de los doctorandos con sus tutores/directores de tesis. 

- Garantir una estada a l'estranger. 

- Millorar l'atenció via mail. 

- Vivo fuera de cataluña y no puedo acceder a cursos de formación telematicamente  ni online. Esto hace que no pueda completar mi 

formación del doctorado con los cursos que otros doctorandos hacen.  Se debería tener en cuenta. 

Font: Enquesta de satisfacció dels estudiants (octubre 2016) 

 

Taula 5.2 Satisfacció dels directors 

Participació Potencials Participants Participació (%) 

BIOMEDICINA 84 9 10,7% 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consideres que la reforma introduïda 

en els estudis de doctorat pel RD 

99/2011 ha incorporat millores 
significatives? 

   11.1% 11.1% 11.1% 22.2% 33.3%  11.1% 
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Consideres que regular la permanència 

dels estudis de doctorat (durada segons 
la dedicació a temps complert o temps 

parcial, pròrrogues, baixes) és una 
mesura adequada pe a la formació 

doctoral 

    11.1%  55.6% 11.1% 11.1% 11.1% 

Consideres que l'avaluació anual del 

doctorand representa una millora en 

l'organització dels estudis de doctorat? 

  11.1%  11.1% 33.3%  11.1% 22.2% 11.1% 

Consideres adequada l'estructura dels 

estudis de doctorat (activitats 

formatives, línies de recerca, etc)? 

    11.1% 11.1% 33.3% 33.3%  11.1% 

Consideres que les infraestructures, 

instal·lacions i els equipaments 

disponibles per dur a terme els estudis 
de doctorat són adequats? 

 11.1%   11.1% 11.1% 33.3%  22.2% 11.1% 

Com valores, el funcionament de la 
comissió acadèmica del programa de 

doctorat i la seva coordinació? 

    11.1% 22.2% 11.1% 44.4% 11.1%  

La formalització de  l'Acord previ 

d'acceptació del futur director o 

directora de tesi doctoral i línia al 
doctorand és una bona eina per 

assignar els directors de la tesi 
doctoral? 

    11.1% 22.2% 11.1% 44.4%   

La supervisió de directors i tutors de 

tesi amb el doctorand hauria d'estar 
pautada (reunions periòdiques entre 

director i doctorand, tutories, 
planificació, etc.)? 

 11.1%   22.2% 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% 

El sistema de seguiment i avaluació 
anual dels doctorands usat a la URV per 

acomplir el RD 99/2011, a través de la 
revisió del DAD i PLAINV del doctorand i 

elaboració de l'informe d'avaluació, és 
adequat? 

  11.1% 11.1%  22.2% 22.2% 33.3%   

L'eina informàtica de la URV utilitzada 

per avaluar el DAD i PLAINV és 
adequada?  

11.1%   22.2%  33.3% 22.2% 11.1%   

La informació pública disponible a la 

web dels estudis de doctorat és clara i 
entenedora (respecte a objectius, línies 

de recerca, activitats de formació, 
avaluació anual dels doctorands, 
tràmits administratius, etc.)? 

   11.1% 11.1% 11.1% 33.3% 11.1% 11.1%  

Les eines disponibles per gestionar els 

estudis de doctorat són suficients i 
adequades (SAD, dipòsit de la tesi 

doctoral, defensa, informes i dades, 
etc.)? 

  11.1%   11.1% 11.1% 44.4%  11.1% 

Els tràmits relacionats amb el dipòsit i 

la defensa de la tesi són entenedores i 
adequats? 

    11.1% 11.1% 33.3% 11.1% 11.1% 11.1% 

L'atenció rebuda pel personal de 

l'Escola de Postgrau i Doctorat és 
adequada? 

   11.1%   11.1% 33.3% 22.2% 11.1% 

En general el grau de satisfacció global 

respecte els estudis de doctorat és: 
     22.2% 22.2% 33.3% 22.2%  

Incidències i/o problemes detectats: 

- 

Aspectes positius destacables: 

- 

Propostes de millora: 

- 

Font: Enquesta de satisfacció dels estudiants (octubre 2016) 
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5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de 
doctorands/es i a les característiques del programa de doctorat  

Per a la realització de les tesis doctorals, el doctorand/a s’integra en un grup d’ 

investigació dels departaments de Medicina i Cirurgia, Ciències Mèdiques Bàsiques i 

Bioquímica i Biotecnologia, d’acord amb el que consta a l’apartat 8 de la memòria de 

verificació, que li facilita un lloc de treball i disposa de les infraestructures científiques 

i recursos del grup de treball. Així mateix, el doctorand/a també disposa dels recursos 

materials de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, dels generals de la URV i 

dels Hospitals Universitaris Sant Joan, Joan XXIII i Institut Pere Mata, així com del 

suport del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. Tots ells adequats pel nombre 

de doctorands/es del programa en Biomedicina i per desenvolupar les tasques 

concretes de la tesi doctoral. 

En recerca en l’àmbit de la salut considerem que aquests recursos són d’una qualitat 

excel·lent per les necessitats en l’àmbit clínic, en la recerca bàsica, el suport estadístic 

i administratiu i l’existència d’unes grans infraestructures només possibles en un 

context institucional d’aquestes característiques. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual els recursos materials disponibles són adequats 

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

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands/es suporten adequadament el 

procés d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral 
L’EPD a la seva web té una pàgina dedicada als futurs estudiants on consta informació 
bàsica sobre què és un programa de doctorat, l’oferta dels programes de doctorat de 
la URV, l’accés i la matrícula.  

Els serveis d’orientació acadèmica i d’investigació propis del programa de doctorat 
en Biomedicina són accessibles a la pàgina web pròpia 
(http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/index/). Qualsevol dubte 

es resol a nivell individual pel coordinador/a del programa o per la secretaria de 
departament que gestiona el doctorat. També es poden realitzar consultes per correu 
electrònic o de manera presencial a través d’entrevistes personals. 

No obstant, l’EPD també organitza cada inici de curs acadèmic una sessió de 
benvinguda i acollida a tots els doctorands/es de nou accés on s’informa als nous 
estudiants de diferents aspectes organitzatius acadèmics rellevats per la seva 
carrera, i les implicacions que té la realització dels estudis de doctorat a la URV.  

Per altra banda, des de la pàgina principal de la URV (www.urv.cat) també poden 
accedir a l’enllaç de “La vida al Campus”, tant en català com castellà i anglès. 

Totes les pàgines webs mencionades s’actualitzen periòdicament i el seu contingut 
s’adapta a les necessitats detectades en cada moment. 

Respecte als serveis d’acollida, prestacions logístiques i orientació als estudiants 
internacionals a la URV es fan a través del I-Center o Centre Internacional de la URV, 

el qual constitueix una finestra única per als estudiants internacionals: 

 Proporciona informació personalitzada sobre els tràmits que s’han de realitzar 
per cada estudiant per estudiar a la URV i la documentació que necessitarà 
per cada un d’ells. 

 Dóna la Benvinguda a la universitat i dóna resposta als dubtes més importants 
que tinguin els estudiants a la seva tornada i també a la durada de l’estància.  

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/index/
http://www.urv.cat/
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 El I-Center treballa per ajudar als estudiants internacionals a integrar-se a la 
comunitat universitària, tant en l’àmbit acadèmic com en el cultural i personal. 
Es pot accedir a la pàgina web del I-Center a través de la pàgina principal de 

la URV (www.urv.cat), des de l’enllaç “International” o directament: 
 

En espanyol: http://www.urv.cat/international/index.html 
En anglès: http://www.urv.cat/international/en_index.html 

 

Respecte a l’orientació dels doctorands/es per facilitar l’accés al mercat laboral, són 

el seu director/a de tesi i el tutor/a acadèmic els que desenvolupen aquesta 

tutorització més personalitzada en funció de cada àmbit d’investigació. No obstant, a 

nivell general i institucional la URV compta amb el Centre d’Atenció a l’Estudiant que 

disposen del Servei d’Orientació Professional de la URV amb l’objectiu de proporcionar 

als estudiants un programa de desenvolupament de la carrera, per facilitar-lo la 

integració al món laboral, així com les activitats que s’organitzen des d’aquest Servei 

d’Ocupació de la URV. 

En aquest primer seguiment encara no es disposa de prou informació sobre la 

satisfacció dels doctorands/es amb els serveis d’orientació acadèmica i d’orientació 

professional. Els mecanismes per obtenir aquesta informació s’estan revisant en el 

marc del projecte institucional de revisió dels mecanismes d’avaluació de la 

satisfacció dels estudiants. En els propers cursos s’implementaran els resultats 

d’aquest projecte, el que permetrà, conjuntament amb l’evolució del propi programa 

de doctorat, disposar d’informació suficient per avaluar aquest aspecte (PM-URV-01). 

La participació de doctorands i directors en les enquestes de satisfacció és baixa i no 

permet extraure conclusions fiables. Feta de manera institucional potser és menys 

efectiva que feta des del propi programa. Per aquest motiu la Comissió Acadèmica 

estudiarà la possibilitat que sigui el propi programa qui pregunti a doctorands i 

directors sobre els diferents aspectes del seu funcionament. Això s’ha inclòs com una 

proposta de millora. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard.  

http://www.urv.cat/international/index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.html
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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 

L’EPD és l’encarregada i responsable de les activitats formatives transversals. 

Algunes d’aquestes activitats s’organitzen amb la col·laboració de l’Institut de 

Ciències de l’Educació (ICE).  

La Comissió Acadèmica és l’encarregada de l’organització, el disseny, la supervisió i 

la coordinació de les activitats de formació específiques de cada programa de doctorat 

i també la responsable de garantir que l’avaluació dels resultats d’aprenentatges són 

coherents amb el perfil formatiu.  

Els procediments i mecanismes concrets per valorar el progrés i resultats 

d’aprenentatge: la supervisió de la tesi, el seguiment dels estudiants de doctorat, 

l’avaluació del pla d’investigació i el document d’activitat del doctorand/a, es van 

detallar a la memòria de verificació (apartat 4 i 5) i estan tots publicats a la pàgina 

web de l’EPD a l’apartat de seguiment i avaluació del doctorand/a 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/seguiment-i-avaluacio/ 

El programa de doctorat en Biomedicina ha establert que per totes les activitats 

formatives obligatòries, 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 d’una plataforma on-line d’acord amb el procediment PR-EPD-023 Supervisió 

i seguiment del doctorand/a, 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 activitat registrades, i emetre un informe que es centrarà amb el grau 

de desenvolupament assolit pel doctorand/a en les competències incloses al perfil 

formatiu. 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. 

La URV també disposa d’un “Codi de bones pràctiques en investigació, formació per a la 

investigació, desenvolupament i innovació de la URV” disponible a la pàgina web de l’Escola 

de Postgrau i Doctorat, amb un conjunt de recomanacions i compromisos per a ser 

observats pel personal científic, els centres de recerca, els organisme adjudicataris 

d’ajuts a la recerca i fins i tot les societats científiques, amb l’objectiu d’afavorir la 

qualitat de la recerca i prevenir problemes d’integritat. 

Respecte les tesis doctorals generades en el marc del programa de doctorat en 

Biomedicina donat que es van iniciar el curs 2013-14, d’acord amb la durada dels 

programes de doctorat que estableix l’art. 3 del RD 99/2011, a patir de l’octubre del 

2016 començarem a disposar de les primeres tesis defensades. Però sí que podem 

dir que dels 28 doctorands/es que van iniciar la tesi el curs 2013-14 a temps complet, 

9 d’aquests ja han defensat la seva tesi (vegeu taula 6.1).  

 

 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/seguiment-i-avaluacio/
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/doctorats_masters/docs/cbp_recerca_urv_v8epd.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/doctorats_masters/docs/cbp_recerca_urv_v8epd.pdf
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Taula 6.1 Tesis defensades (Menció internacional / Cum laude) 

Curs acadèmic Tesis defensades 
% Mencions 

internacionals 
% Cum laudes 

2014-15 3 0,0% 100,0% 

2015-16 6 16,67% 83,33% 

 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual les tesis doctorals, les activitats de formació i la 

seva avaluació són coherents amb el perfil formatiu pretès. 

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

La producció de tesis defensades s’ajusta als valors estimats considerant per un 

costat el nombre d’estudiants d’accés el curs 2013-14 que va ser de 28 estudiants i 

per l’altre que en aquests 3 cursos el % de doctorands/es que han abandonat el 

programa de doctorat és d’un 13% de mitjana en els tres cursos acadèmics (vegeu 

taula a continuació 6.2.1), ja que no han formalitzat matrícula per motius econòmics 

o per motius laborals, per baixa voluntària o per no superació del SAD (vegeu taula 

a continuació 6.2.2). 

Taula 6.2.1 % Abandonament  

 2013-14 2014-15 2015-16 

Matrícules 28 47 75 

Abandonaments 8 3 3 

% abandonaments 28,6% 6,4% 4,0% 

 

Taula 6.2.2 % Motius d’abandonaments 

 2013-14 2014-15 2015-16 

Baixa voluntària 1 0 0 

No matrícula curs 

següent 
6 3 0 

No superació SAD 1 0 3 

 

Quant a la producció científica en termes de publicacions de les tesis doctorals, val a 

dir que, amb tres anys de funcionament, és difícil extraure conclusions fiables sobre 

els resultats obtinguts i la seva qualitat. No obstant, des de la Comissió Acadèmica 

valorem molt positivament l’impacte que els canvis introduïts arrel del nou RD han 

tingut sobre el programa. Hi ha tres aspectes a destacar, primer, la durada de les 

tesis s’escurçarà pel fet que al incorporar-se al programa doctorands i directors són 

conscients d’uns terminis que abans no estaven ben definits. No hi ha encara dades 

per a documentar-ho, però la dinàmica copsada des de la Comissió Acadèmica ho 

mostra amb claredat. Segon, augmenta el número de tesis amb publicacions perquè 

la Comissió Acadèmica va establir en la seva normativa que tota tesi del programa 

havia de tenir almenys un article associat, cosa que abans no era cap requisit; tercer, 

al fer votació secreta de la menció Cum Laude, el número ha baixat. Paradoxalment, 



 

 

    34 

ho considerem positiu ja que posa en valor un reconeixement que al ser obtingut de 

manera gairebé sistemàtica perdia el seu valor.  

I ha un quart aspecte que ha augmentat de manera notable; que és la mobilitat. El 

programa ha fet un esforç notable per incentivar-la dedicant de manera íntegra tota 

la seva dotació pressupostària a finançar estades de mobilitat. Això repercutirà 

indubtablement en un major nombre de tesis amb menció Internacional. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual els indicadors acadèmics són adequats per a les 

característiques del programa de doctorat. 

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

No aplicable. 
En aquest primer seguiment, no es disposa encara de suficients titulats del programa 
de doctorat en Biomedicina 
Durant els propers cursos, a mesura que es disposin de resultats en aquest àmbit, 
s’analitzaran amb l’objectiu de determinar si són adequats i si es poden introduir 
millores en el programa arrel de l’anàlisi feta. 
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4. Valoració, proposta del pla de millora i bones pràctiques 

4.1. Valoració del desenvolupament del programa 

El coordinador del programa de doctorat en Biomedicina, el Dr. Josep Ribalta, 

conjuntament amb l’EPD, han reflexionat sobre el funcionament i resultats del 

programa. La 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.  

Pel que fa a la qualitat del programa formatiu (E1), considerem que el programa 

presenta un punt fort en l’augment en el número d’inscrits tot i que la major part 

d’aquests no compten amb cap ajut per pagar la matrícula. Tot i que el perfil 

d’entrada és ampli i les línies de recerca diverses, el programa té com a requisit previ 

a l’admissió que el candidat s’entrevisti i es posi d’acord amb un dels directors del 

programa. Aquest filtre és molt efectiu a l’hora de detectar poca afinitat entre 

doctorand i una determinada línia de recerca. D’altra banda, cal continuar treballant 

per acabar de consolidar el seguiment del doctorat mitjançant el DAD i el PlaInv, al 

tractar-se d’una eina nova. Les dades també ens diuen que tot i que el 100% dels 

grups són actius, més d’un 30% de les línies no ho són, això suggereix que convé 

simplificar l’oferta amb menys línies que siguin més generals. Aquest aspecte es 

proposa com a millora (veure apartat 4.2. Pla de Millora del programa de doctorat) 

amb l’objectiu de clarificar l’oferta formativa. 

Quant a la informació pública (E2), valorem com a punt fort l’esforç continuat en 

mantenir, revisar i actualitzar la informació públic. Detectem, però, que cal continuar 

millorant aquesta informació, tant per que fa als aspectes generals del doctorat com 

als aspectes específics de cadascun, com per exemple les activitats formatives. Amb 

aquest objectiu, s’ha definit la proposta de millora PM-EPD-05 del Pla de Millora 

general de l’EPD. 

D’altra banda, si reflexionem sobre l’eficàcia del Sistema Intern de Garantia de 

Qualitat (E3), com ja s’ha esmentat anteriorment, cal tenir en compte el curt temps 

de desenvolupament del programa de doctorat. El SIGQ es troba encara en fase de 

desenvolupament i implementació. Caldrà fer especial atenció a aquest punt durant 

els propers cursos. 

En aquest sentit, cal recordar que l’EPD compta amb un SIGQ elaborat al 2009 (basat 

en la versió 0.2 del SIGQ institucional), que actualment està en fase de revisió i 

actualització per adaptar-lo a la nova versió del SIGQ institucional (v 1.0), , i a la 

nova estructura i organització de l’EPD i dels programes de doctorat fruit de la 

publicació del RD 99/2011. 

Posteriorment, es treballarà en el Manual de qualitat que inclou els processos 

revisats, i en el pla de millora de l’EPD. 

Així, tot i que es aviat per avaluar l’eficàcia del SIGQ, creiem que s’està treballant en 

la bona direcció, i plantegem com a millores, finalitzar la revisió i adequació del SIGQ 
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(PM-EPD-02 i PM-EPD-03 del Pla de Millora general de l’EPD) i elaborar el Manual de 

qualitat que inclou els processos revisats (PM-EPD-01 del Pla de Millora general de 

l’EPD).  

Si ens centrem en l’adequació del professorat (E4), valorem com a molt positiu 

que tots els directors del programa tinguin els mèrits requerits com a Investigador 

Actiu. Volem destacar que al haver-hi un alt percentatge de directors que no són 

professors a temps complet, el percentatge de sexennis vius resulta una mica 

enganyós. També valorem molt positivament tant la producció científica com la 

capacitat de d’assolir finançament en convocatòries competitives. D’altra banda, cal 

fer esforços en millorar la informació pel que fa als indicadors dels directors externs 

així com la referent a com producció científica i finançament es reparteixen en línies 

de recerca, tal com es reflexa al Pla de Millora del programa de doctorat (veure 

apartat 4.2.). 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (E5), valorem 

molt positivament tota la infraestructura que es posa a disposició del doctorand per 

al desenvolupament de la seva tesi que inclou totes les instal·lacions universitàries i 

hospitalàries així com el suport administratiu i estadístic de l’institut de recerca. Cal 

millorar en la participació doctorands i directors en les enquestes de satisfacció. 

Pensem que la implicació del propi programa de doctorat pot ser una ajuda en aquest 

sentit i així ho plantegem com una proposta de millora al Pla de Millora del programa 

de doctorat (veure apartat 4.2.). 

Es detecta la necessitat de continuar treballant en la implementació del sistema 

d’orientació professional, com s’ha exposat anteriorment.  

I també cal esperar els resultats de les millores pel que fa al sistema de recollida 

d’informació per a l’avaluació de la satisfacció dels agents. En concret, tal com s’ha 

introduït a l’estàndard 5, la URV està treballant en un projecte institucional dedicat a 

revisar, simplificar i millorar els mecanismes que disposem per a la recollida 

d’informació sobre estudiants i professors dels programes formatius. 

En el curs 2015-16 ja s’ha posat en marxa una nova enquesta d’egressats, en 

col·laboració amb AQU Catalunya i un nou sistema d’enquestes als estudiants, 

recollint els resultats de la feina del grup de treball.  

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (E6), amb tres anys de 

funcionament és difícil extraure conclusions fiables sobre els resultats obtinguts i la 

seva qualitat. No obstant, des de la Comissió Acadèmica valorem molt positivament 

l’impacte que els canvis introduïts arrel del nou RD han tingut sobre el programa. Hi 

ha tres aspectes a destacar, primer, la durada de les tesis s’escurçarà pel fet que al 

incorporar-se al programa doctorands i directors són conscients d’uns terminis que 

abans no estaven ben definits. No hi ha encara dades per a documentar-ho però la 

dinàmica copsada des de la comissió acadèmica ho mostra amb claredat. Segon, 

augmenta el número de tesis amb publicacions perquè la Comissió Acadèmica va 

establir en la seva normativa que tota tesi del programa havia de tenir almenys un 
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article associat, cosa que abans no era cap requisit, tercer, al fer votació secreta de 

la menció Cum Laude el número de concessions ha baixat. Paradoxalment, ho 

considerem positiu ja que posa en valor un reconeixement que al ser obtingut de 

manera gairebé sistemàtica perdia el seu valor. I ha un quart aspecte que ha 

augmentat de manera notable que és la mobilitat. El programa ha fet un esforç 

notable per incentivar-la dedicant de manera íntegra tota la seva dotació 

pressupostària a finançar estades de mobilitat. Això repercutirà indubtablement en 

un major nombre de tesis amb menció Internacional. 
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4.2. Pla de millora del programa de doctorat en Biomedicina 

 

Fruit de l’anàlisi i reflexió sobre el desenvolupament del programa de doctorat, ens proposem el següent Pla de Millora: 

Diagnòstic Identificació 

de les causes 

Objectius a 

assolir 

Accions 

proposades 

Prioritat Responsable Terminis Implica 

modificació? 

Nivell (programa de 

doctorat, centre, 

universitat.) 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Std 1. Línies de recerca no 

actives 

Massa línies 

específiques 

Simplificar 

l’oferta formativa 

en menys línies 

més generals 

Farem des de la 

CA la proposta 

als grups de 

recerca que 

facin l’exercici 

de reduir les 

línies englobant 

tota la seva 

activitat. 

Normal Comissió 

Acadèmica 

Finals 

2018 

SI. S’eliminaran 

o modificaran 

línies 

Programa de Biomedicina 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Std. 2 Mostrar al web les 

línies de recerca agrupades 

per àrees temàtiques. 

Els doctorands 

poden no 

conèixer els 

grups però si 

que tenen clars 

els seus 

interessos 

temàtics. 

Clarificar l’oferta 

entorn a 

temàtiques 

concretes. 

Re-estructurar 

el llistat. 

Normal Comissió 

Acadèmica-

Departament 

Finals 

2018 

NO, les línies 

són les 

mateixes, 

només variarà 

la presentació 

Programa de Biomedicina 
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Estàndard 4: Adequació del professorat 

Std 4. Indicadors escassos 

de productivitat i 

finançament segons tipus 

d’investigador i línia. 

No es recull 

aquesta 

informació de 

manera 

sistemàtica 

Recollir 

sistemàticament 

Indicadors de 

productivitat i 

finançament 

segons tipus 

d’investigador i 

línia.  

Dissenyar un 

breu formulari 

per recollir 

aquesta 

informació 

anualment. 

Normal Comissió 

Acadèmica-

Departament 

Finals 

2018 

NO Programa de Biomedicina 

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

Std 5. Poca participació de 

doctorands i directors a 

l’enquesta de satisfacció. 

Habitualment té 

que veure amb 

que no se li vegi 

una utilitat. 

Major participació Aprofitar 

moments com 

per exemple el 

dipòsit de la tesi 

per aconseguir 

una informació 

de qualitat. 

Normal Comissió 

Acadèmica-

Departament 

Finals 

2018 

NO Programa de Biomedicina 
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4.3. Identificació de bones pràctiques  

Compta amb incorporacions puntuals que responen a necessitats concretes derivades 

de l’expertesa dels codirectors. Aquesta forma de procedir suposa una empenta 

addicional a la internacionalització del nostre programa com també obre l’opció 

d’impulsar una major interdisciplinarietat, aprofundiment temàtic i una major 

visibilitat i qualitat en els projectes de tesis doctorals. En el seu conjunt aquesta 

pràctica es considera positiva per a l’enfortiment del programa.  

4.4. Propostes de modificació de la memòria 

Les propostes de millora no suposen una modificació de la memòria. 

4.5. Seguiment del Pla de Millora anterior 

NOTA: Ara no es aplicable, en tractar-se del primer seguiment.  

4.6. Seguiment de les recomanacions externes 

Cal fer un seguiment de l’estat d’implantació de les recomanacions i suggeriments 

rebuts per part de les agències d’avaluació, a través dels diferents processos: 

verificació, modificació, seguiment i acreditació.  
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Annexos 

Annex 1. Ubicació de la informació pública 

DIMENSIÓ 

CONTINGUTS  
(Segons Guia per al seguiment dels 

programes oficials de doctorat .2015, 
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 titulació 

a nivell de titulació: 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/index/  

Perfil d’ingrés 
  

Presentació a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/index/  

Perfil de sortida 
  

Presentació 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/index/  

Nombre de places ofertes 
  

Presentació 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/index/  

Període i procediment de matriculació 
  
  

Accés i admissió                                                                              
Accés, normativa i documentació 
 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/acces-i-
admissio/  

a nivell general 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/  

Requisits i criteris d'admissió 
 

Accés i admissió a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/acces-i-
admissio/  

Procediment i assignació de tutor i 
director de tesi 
  

Accés i admissió 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/acces-i-
admissio/  

Complements de formació Complements de formació http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/admissio/matricula/compl
ements-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 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/arees-de-
recerca/  

Activitats formatives 
  

Activitats formatives 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/activitats/  

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 
  

Accés, 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/calen
daris/carlendaris%2016-
17/Calendari%20Processos%20Doctorat%20Curs%202016-
%2017.pdf  

Recursos d’aprenentatge: Espais virtuals 
de comunicació, Laboratoris, 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 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/arees-de-
recerca/  

Perfil acadèmic i investigador 
  

Línies de recerca i directors 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/arees-de-
recerca/  

Informació de contacte 
  

Línies de recerca i directors 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/arees-de-
recerca/  

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                                                                                 
Dipòsit 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 
acadèmics 

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 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/index/  

     Font: Escola de Postgrau i Doctorat (octubre 2016) 
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