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1. Presentació del programa 

El programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 

va ser verificat pel Consejo de Universidades el 23 de juliol de 2013 i es va implantar 

el curs 2013-14. 

Aquest programa és la continuació d’un de precedent regulat per RD 1393/2007 que 

es deia “Programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica” i que havia començat el 

curs 2007-2008. El doctorat precedent portava doncs 6 cursos impartint-se quan el 

nou programa va començar a funcionar. Per tant, el programa no parteix d’un 

programa consolidat i amb experiència, sinó que ha continuat un programa novell, 

en el qual hi va haver molt pocs estudiants i tesis els primers anys. 

Malgrat ser un programa recent dins la Universitat Rovira i Virgili, en aquest informe 

de seguiment es podrà apreciar que els diferents indicadors mostren que el programa 

de doctorat ja s’ha consolidat en la mida que es va proposar en la memòria de 

verificació i que està assolint uns estàndards de qualitat destacables. 

El programa de doctorat cobreix dues àrees: (1) l’Enginyeria Informàtica i (2) les 

Matemàtiques de la Seguretat. Aquestes són les dues principals especialitzacions dels 

grups de recerca del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la 

URV. Si bé el programa precedent estava centrat en la primera, es va considerar que 

tenir aquestes dues disciplines en un únic programa de doctorat permet racionalitzar 

els recursos i assegurar un programa de qualitat i amb una dimensió adequada. 
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2. Procés d’elaboració del ISPD 

 

L’elaboració de l’informe de seguiment del doctorat Enginyeria Informàtica i 

Matemàtiques de la Seguretat, 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, en 

data de 3 de novembre de 2016, 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. 

  



 

 

    5 

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 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 

de la Seguretat pels cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16 ha estat de 15, que són les 

que es van definir en la verificació del programa. 

La següent taula resumeix les dades de preinscripció, admissió i matrícula dels cursos 

de doctorat que hem dut a terme. 

 
Taula 1.1.1. Preinscripció, admissió i nacionalitat 

Curs Preinscripció Admesos 
Matriculats 

Nous 

%matriculats 

/admesos 

Estrangers 

Nous 

2013-14 37 17 15 88% 10 

2014-15 21 16 13 81% 7 

2015-16 35 18 15 83% 11 

Font: EPD i Coordinació PD. Data: octubre 2016 

 

Es pot observar que el nombre d’admesos és similar en tots els cursos des que es va 

iniciar aquest programa de doctorat. El curs 2014-15 vam tenir una petita baixada 

de 2 alumnes, però els altres cursos hem cobert totes les places ofertes. De moment 

no s’ha hagut de demanar una ampliació de places en oferta, tot i que no ho 

descartem en els propers cursos. 

Cal comentar que el nombre de preinscripcions sol ser el doble de les places 

disponibles (superant 30 en 2 cursos), tanmateix bastantes d’aquestes 

preinscripcions són de persones que han omplert el formulari però no han enviat cap 

documentació ni han contactat amb la coordinadora de doctorat ni l’EPD. Les 

preinscripcions que finalment han estat avaluades per la Comissió del programa de 

doctorat solen ser unes 20 cada curs. 

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: 

 Titulació de procedència: es demana que el candidat tingui coneixements 

sòlids d’informàtica o matemàtiques. Els estudis de procedència recomanats 

són: informàtica, tecnologies de la informació i les comunicacions, 

matemàtiques, enginyeria industrial o ciències físiques. Tanmateix s’admeten 

també estudis amb continguts similars. 

 Expedient acadèmic: tenim en compte la nota mitjana obtinguda. 



 

 

    6 

 Disposar de l’acord de direcció de tesi d’un professor del programa de doctorat 

(això ens indica, implícitament, que s’ha acordat un tema de tesi). 

 Carta de motivació que ens permet avaluar l’actitud del candidat en vers la 

recerca i el desenvolupament d’una tesi doctoral.  

Així doncs, l’admissió està condicionada a tenir l’acord formal d’un professor que 

dirigirà la tesi del sol·licitant. En bastants casos, el currículum de l’estudiant no 

s’adequa a les línies de recerca del programa i per tant, no s’arriba a un acord de 

direcció de tesis. Aquest és el motiu principal que explica la diferència de 

preinscripcions i admissions. 

Es pot observar en la taula 1.1.1 que algun dels candidats admesos al final no ha 

formalitzat la matrícula (són 2 o 3 casos per curs). Els motius són dos: es tracta 

d’una persona estrangera que no ha obtingut el visat per venir, o bé el candidat 

estava pendent de la resolució d’una beca pre-doctoral i finalment no l’ha guanyat.  

En termes de procedència dels doctorands, tenim uns 10 estudiants nous 

estrangers cada curs (veure taula 1.1.1). Això representa un percentatge 

important dels doctorands (entre un 60% i 70% aproximadament). La majoria 

procedeixen de països de fora d’Europa, com la República de Yemen, Egipte, Mèxic, 

Venezuela o Cuba. Normalment venen d’universitats de prestigi dels seus països i 

busquen cursar estudis de doctorat en informàtica en universitats de prestigi 

Europees ja que no troben aquest tipus de formació en els seus països d’origen. Una 

part significativa d’aquests doctorands són ja professors en universitats en els seus 

països d’origen (o tenen possibilitat de ser-ho). Alguns han cursat abans el màster a 

la URV i decideixen quedar-se i continuar amb el doctorat. 

Taula 1.1.2. Titulació d’accés estudiants nous  

Curs 
Estudiants nou 

accés 
URV Nacional (no URV) Estrangera 

13-14 15 3 4 8 

14-15 13 4 3 6 

15-16 15 5 3 7 

Total 43 12 10 21 

Font: EPD i Coordinació PD. Data: octubre 2016 
 

A la taula 1.1.2 s’observa que el nombre d’alumnes provinents de màsters de la URV 

és només de 3 o 4 dels 15 matriculats. Hi ha un factor principal que motiva aquesta 

baixa captació en els màsters de la URV cap al doctorat, que és el baix nombre 

d’estudiants de màster. 

Els màsters que s’imparteixen a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, i que donen 

accés directe a aquest programa de doctorat són 4: un màster universitari oficial de 

la URV (Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes 

Intel·ligents) i 3 màsters interuniversitaris. En els cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-

16 pocs alumnes han finalitzat els estudis en aquests màsters ja que es van implantar 

fa pocs anys, i els primers cursos tenien pocs alumnes. En el cas del màster URV, 
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alguns d’aquests estudiants de màster són estrangers i tornen al seu país d’origen, i 

d’altres són estudiants que ja tenen feina amb un bon sou (informàtica i 

matemàtiques són feines amb bona demanda actualment). Per tant, són pocs els que 

decideixen continuar formant-se en el doctorat. En els propers anys s’espera un 

increment dels titulats en aquests màsters i potser un increment en els que continuïn 

fent un doctorat. 

D’altra banda això ens permet acollir estudiants amb màsters d’altres universitats del 

país i també d’altres països, com ja s’ha comentat. Estem molt satisfets de la 

capacitat de captació de talent extern a la URV. Ens ajuda a atreure talent al nostre 

programa de doctorat el fet que la Universitat Rovira i Virgili hagi aparegut en 

posicions destacades els darrers anys en rànquings internacionals de prestigi com el 

com el de Shangai (ARWU – de les 401-500 millors universitats del món) o el Times 

Higher Education (THE, 83/150 en universitats de menys de 50 anys), i també els 

l’aparició en el top 10% mundial dels estudis de “Matemàtiques i ciències de la 

computació” en el rànquing CWTS Leiden. 

«http://www.urv.cat/ca/universitat/coneixeu/presentacio/ranquings/» 

 
Figura 1.1.1. Distribució dels estudiants matriculats el curs 15-16 segons procedència. 

 
 

Taula 1.1.3. Matriculats, beca, dedicació  

Curs Matriculats Beca Temps parcial 

2013-14 15 6 0 

2014-15 27 10 4 

2015-16 39 16 6 

Font: EPD i Coordinació PD. Data: octubre 2016 

 

El nombre de matriculats total va ser de 39 el curs 2015-16 i esperem un estacionari 

d’uns 50 alumnes. D’aquests alumnes un 15% es matriculen a temps parcial, i un 

85% a temps complet. Els motiu que porten a la dedicació a temps parcial és la 

compaginació dels estudis de doctorats amb una feina externa, ja sigui en una 

empresa o en una universitat estrangera (com el cas de professors de Venezuela o 

http://www.urv.cat/ca/universitat/coneixeu/presentacio/ranquings/
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Ecuador). Altrament es matriculen a temps complert per acabar la tesi el més aviat 

possible. També cal esmentar que els estudiants amb beca han de tenir 

obligatòriament una dedicació a temps complert. 

Del total d’estudiants matriculats de nou accés un 40% disposen d’una beca per 

pagar la matrícula. Alguns tenen un contracte per part d’algun grup de recerca. 

 

Finalment la distribució de doctorands segons la línia de recerca considerem 

que és adequada (vegeu Taula 1.1.4). La línia de recerca amb més doctorands és 

també la que agrupa a un nombre més alt de grups de recerca i, per tant, involucra 

a més directors de tesi. També observem que en la quarta línia (Seguretat i 

privadesa) tot i només involucrar a dos grups de recerca té 8 doctorands, el motiu 

és que un dels grups (CRISES) és el més gran dels que participen al programa de 

doctorat. Veiem que totes les línies de recerca tenen un nombre acceptable de 

doctorands. La línia amb menys és la de matemàtiques. Cal dir que a la URV no hi 

ha estudis de grau en Matemàtiques, mentre que sí que n’hi ha d’informàtica (i 

concretament de les especialitats relacionades amb el doctorat). Fa 3 anys que es va 

posar en marxa el màster interuniversitari en “Enginyeria Computacional i 

Matemàtica” però encara no hi ha titulats. A més, el programa de doctorat precedent 

a aquest no tenia la branca de matemàtiques. Per aquests motius costa més captar 

estudiants de doctorat en matemàtiques, tot i així estem molt satisfets de poder 

comptar ja amb 4 doctorands. 

 
Taula 1.1.4. Matriculats segons línies de recerca 

Línea de recerca del programa de doctorat  
Nombre de 
grups de 
recerca 

Total alumnes 
matriculats 15-16 

Arquitectures telemàtiques i xarxes complexes   3 6 

Intel·ligència artificial, robòtica i visió   7 21 

Matemàtiques   4 4 

Seguretat i privadesa en sistemes informàtics   2 8 

Total 39 

Font: EPD i Coordinació PD. Data: octubre 2016 

 

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa de 

doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard de que el programa disposa de 

mecanisme 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 

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/
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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. El primer curs és obligatori presentar un pla 

d’investigació general de la tesis doctoral i determinar el títol de la tesi. D’aquesta 

manera la comissió pot avaluar si la tesi és adequada i correspon a les línies de 

recerca del programa de doctorat. 

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. Aquest aplicatiu informàtic 

(vegeu figura) permet als directors/es 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 els membres de la Comissió Acadèmica revisen els 

DADs i PlaInvs de cada doctorand/a i els informes dels directors/es i tutors/es, tot a 

través de l’aplicatiu on-line. Es recullen les observacions, si n’hi ha i en una reunió 

de la comissió es fa l’avaluació dels estudiants (favorable/desfavorable) i en cas que 

sigui convenient, s’envia un correu electrònic amb les observacions al doctorand i als 
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seus directors de tesi. Per exemple, indicant que falta adjuntar el certificat d’un 

congrés, o bé que la informació d’algun apartat del pla de recerca és poc clara. 

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 el doctorand/a causarà baixa definitiva del programa. 

En el cas particular del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i 

Matemàtiques de la Seguretat tots els doctorands avaluats els cursos 2013-14, 2014-

15 i 2015-16 van ser avaluats positivament en 1ª convocatòria o en 2ª convocatòria, 

excepte 1 doctorand en el curs 13-14. La segona convocatòria s’ha usat en casos 

d’alumnes que s’han incorporat tard el primer curs (habitualment per tràmits 

administratius derivats del seu procés d’arribada des de països de fora de l’Espai 

Europeu). El cas de l’avaluació desfavorable va ser estudiat per la comissió, que va 

emetre l’informe pertinent al seu moment. A l’estàndard 6 d’aquest informe es dona 

més informació sobre l’avaluació dels doctorands en aquest programa de doctorat. 

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.  

En el cas concret del programa de doctorat d’Informàtica i Matemàtiques de la 

Seguretat les modificacions sorgides d’aquest seguiment són únicament en l’àmbit 

de modificacions de direccions de tesi1. En el cas d’aquest tipus de modificacions dels 

tutors/es i directors/es de tesi 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. 

 

                                                   

1 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.  
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El cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16 es van realitzar 9 altes respecte a l’equip de 

directors indicat a la memòria del doctorat verificada el 23 de juliol de 2013, tal com 

s’indica a la taula 1.1.5. 

 
Taula 1.1.5. Altes de directors segons línies de recerca 

Línia de recerca del programa de doctorat  Altes 
Total directors 
en cada línia 

Arquitectures telemàtiques i xarxes complexes   2 7 

Intel·ligència artificial, robòtica i visió   2 9 

Matemàtiques   4 6 

Seguretat i privadesa en sistemes informàtics   2 8 

TOTAL DIRECTORS  9 29 

Font: EPD i Coordinació PD. Data: octubre 2016 

 

El programa de doctorat continua mantenint les 4 línies de recerca definides en la 

memòria de verificació, i que identifiquen els 4 eixos principals del programa de 

doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat. Així doncs, s’han 

incorporat directors al programa per tal de compensar la capacitat formativa en les 

diferents línies de recerca, atenent, també, a les sol·licituds de temes de recerca dels 

nous doctorands. Cal tenir en compte que en algun cas un director pot estar adscrit 

a més d’una línia de recerca. La darrera columna de la taula 1.1.5 indica el nombre 

de directors assignats a cada línia al final del curs 15-16. 

Totes aquestes incorporacions han estat aprovades per la comissió acadèmica del 

programa de doctorat i pel Comitè de Direcció de l’EPD, segons els procediments 

establerts. 

D’acord amb l’anàlisi fet, considerem que el programa de doctorat assoleix amb 

excel·lència l’estàndard 1.  
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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 coordinador/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 específica 

que revisa i publica a la web. 

Es disposa d’una plana web dedicada a tota la informació referent als estudis i 

doctorat: http://www.doctor.urv.cat/. 

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.  

Dins d’aquesta web hi ha un apartat per cada programa de doctorat. En el cas del 

doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat es troba la 

informació a: http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/. 

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 

‐ Beques i ajudes econòmiques 

‐ Sortides professionals 

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

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

de-doctorat/qualitat/). Inclou la definició i abast del SIGQ en què s’emmarquen 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 2 del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la localització 

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

http://www.doctor.urv.cat/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/
http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
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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 

que s'ha d'actualitzar, els coordinador/es es posen en contacte amb el TS de l’EPD i 

sol·licita els canvis. 

La informació de la web i els documents relacionats es troben redactats en català, 

castellà i anglès. Donat l’important nombre d’alumnes internacionals que tenim en el 

nostre programa de doctorat, considerem molt positiu l’esforç de mantenir la 

informació actualitzada en els 3 idiomes. Això facilita molt la captació de doctorands 

i també les gestions que han de fer en els diferents moments de la realització de la 

tesi. 

 

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

assoleix amb excel·lència  l’estàndard segons el qual la institució pública la informació 

veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del programa, el seu 

desenvolupament operatiu i els resultats assolits.  
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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/. 

D’acord amb aquestes pautes marcades per l’EPD, 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 SIGQ en què s’emmarca el programa de 
doctorat 

L’EPD, té publicat a la seva web el SIGQ 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. pàg. 18 d’aquest informe.  

Considerem per tant 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 de l’EPD, 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.  

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

 

 Disseny i aprovació de les titulacions 

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 de 

l’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.  
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 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.  

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 



 

 

    17 

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

per incorporar els aspectes que siguin necessaris 
 

3.1. 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. 

3.2. 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 

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). 
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El SIGQ dels centres de la URV ha estat revisat totalment durant el curs 2014-15 per 

un equip de treball format per un centre pilot (la Facultat d’Economia i Empresa) i les 

unitats de Qualitat i Planificació i de Suport Metodològic. En aquesta revisió també hi 

han participat altres unitats i responsables de serveis en funció del procés a revisar. 

I també la resta de centres de la URV amb les seves revisions i aportacions.  

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 (Màster i Doctorat) 
o Elaboració i revisió de la política i els objectius (Màster i Doctorat) 
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 

 Difusió de la informació als doctorands/es 

 

  

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
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Difusi%C3%B3%20de%20la%20informaci%C3%B3%20als%20estudiants.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. 

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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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 

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 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat al 

final del curs 2015-16 està format per 29 directors de tesis, dels quals 27 són membre 

de la URV i 2 són externs. Els directors externs són d’altres universitats espanyoles i 

han co-dirigint alguna tesi amb directors de la URV. 

 

Taula 4.1. Directors de tesi del programa de doctorat. 

 Externs URV Total 

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la 
Seguretat 

2 27 29 

Font: EPD i Coordinació PD. Data: octubre 2016 

 

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

directors de tesi de la URV. 

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

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

acreditada notable com podem veure en els següents indicadors: 

 Tots els directors del programa tenen sexennis vius (vegeu taula 4.2), 

excepte 3 que no ho poden sol·licitar degut a la seva categoria laboral, i 5 que 

ho han sol·licitat i estan pendents de la resolució per part de la CNEAI 

(Ministerio). Donat que els investigadors que ho han sol·licitat ja tenen trams 

de recerca, la URV els considera igualment “Investigadors Actius” ja que no 

es preveu que els hi deneguin el sexenni. En cas que ho deneguessin a tots, 

el percentatge seria de 19/24=80%, tot i que ho veiem molt poc probable. 

Considerant el cas millor, el percentatge es mantindria igual respecte la 

verificació del programa, on ja era del 100% (descomptant també aquests 
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casos excepcionals). La comissió del programa de doctorat estudia cada 

incorporació al programa per garantir que el percentatge no disminueixi. 
 
Taula 4.2. Directors de tesi del programa de doctorat amb sexennis vius. 

Sexennis(*) Sol·licitat Vius No aplicable Total URV 

Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la Seguretat 

5 19 3 27 

(*) Inclou els que estan pendents de resolució i els qui no poden sol·licitar-ho 

Font: EPD i Coordinació PD. Data: octubre 2016 

 

 Els directors de tesi del programa de doctorat participen en diversos projectes 

de recerca competitius. Hi ha 11 directors de tesi que són investigadors 

principals en 26 d’aquests projectes. Així doncs, podem veure que més d’un 

terç dels directors són IPs, cosa que indica que són líders de recerca en 

diferents temàtiques. Hi ha tant projectes d’àmbit espanyol però també 

d’àmbit europeu, com per exemple: 

 Finançats en el FP7: 

o Game-abling (Robòtica i visió intel·ligents) 

o CloudSpaces (Arquitectures telemàtiques) 

o Inter-trust (Seguretat i privadesa de dades) 

o PLEXMATH (Xarxes complexes) 

o MULTIPLEX (Xarxes complexes) 

 Finançats en el H2020: 

o IOStack (Arquitectures telemàtiques) 

o CANVAS (Seguretat i privadesa de dades) 

o CLARUS (Seguretat i privadesa de dades) 
 

 Els directors/es de tesis del programa de la URV han aconseguit 409 articles 

en revistes científiques els darrers cinc anys (segons dades de la URV) en els 

darrers 5 anys. La majoria de contribucions són en articles en revistes 

internacionals indexades al ISI-JCR o a Scopus. La mitjana d’articles l’any per 

cada director de tesi és de 3 per any. Considerem que és un nombre rellevant 

i que denota la qualitat científica dels directors de tesi. 

Com es desprèn d’aquestes dades de publicacions i projectes, no tots els directors 

tenen la mateixa experiència, en el programa tenim directors joves que estan dirigint 

les seves primeres tesis doctorals (en co-direcció amb algun doctor sènior) i, per 

tant, no tenen el mateix nivell de currículum en quant a publicacions i projectes com 

d’altres. Creiem que el fet de co-dirigir tesis afavoreix el doctorand ja que pot 

comptar amb assessorament d’una persona amb més experiència però potser amb 

menys temps, i una altra amb més disponibilitat per fer una supervisió més contínua 

i acurada del desenvolupament de la tesi. 

Voldríem esmentar alguns directors amb un currículum destacable, ja que 

considerem que aporten molta qualitat al nostre programa de doctorat. 
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 Dr. Àlex Arenas: ICREA-academia 2011. Dirigeix la càtedra “Ciència i 

Humanisme”. Té un factor h-index = 49. Es troba entre els 100 més citats de 

Catalunya (https://scholar.google.com/citations?user=MNvzmN4AAAAJ&hl=es).  

 Dr. Josep Domingo Ferrer: Dirigeix la càtedra UNESCO “Privadesa de Dades”. Té 

un factor h-index = 45. Es troba entre els 100 més citats de Catalunya 

(https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=iWy055wAAAAJ&view_op=list

_works&sortby=pubdate). 

Els directors de tesi es distribueixen en les diferents línies de recerca del programa. 

La majoria de directors són membres del Departament d’Enginyeria Informàtica i 

Matemàtiques de la URV. Tanmateix, també hem incorporat (amb posterioritat a la 

verificació) a alguns professors d’altres departaments per així poder cobrir millor la 

supervisió de tesis més multi-disciplinars. 

Destaquem, per exemple a: 

 Dr. Pere Romero Aroca: director del departament d’Oftalmologia de l’Hospital 

Universitari Sant Joan de Reus, i cap del grup d’oftalmologia de l’Institut 

d’Investigació Sanitària Pere Virgili. 

 Dr. Juan Herrero: del departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira 

i Virgili, expert en mecànica de fluids. 

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 i destacable. 

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

Si l’admissió fos de 15 per curs, tindríem un total de 45 alumnes per curs, més algun 

que demani una extensió o n’hi hagi a temps parcial, podent arribar a un total de 50. 

Considerem que 29 directors són suficients per dirigir a 50 doctorands. En mitjana 

cada director supervisaria només unes 2 o 3 tesis, alguna en co-direcció. Actualment 

la proporció encara és millor ja que tenim 29 directors i 39 doctorands matriculats el 

curs 15-16, permetent oferir una formació de qualitat. 

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

següents: 

L’article 7 de la normativa de docència aprovada per consell de govern de la URV de 

25 de febrer de 2016 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 

https://scholar.google.com/citations?user=MNvzmN4AAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=iWy055wAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=iWy055wAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2016_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2016_17.pdf
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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 amb excel·lència l’estàndard segons el qual el professorat del 

programa és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves 

funcions. 

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. 

Des d’aquella primera etapa, s’han organitzat amb la col·laboració del CEICS 

nombrosos tallers impartits pel Dr. Helmut Brentel2, 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 

                                                   

2 incloure la seva àmplia experiència, resultats, etc.) 
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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.).  

En el programa de doctorat en Enginyeria Informàtica hem incorporat directors 

novells que comencen a dirigir la seva primera tesi doctoral. En aquests casos sempre 

fan una co-direcció amb un director amb experiència. Creiem que aquest model és 

molt útil per tal de poder aprendre com dirigir una tesi amb l’ajut d’un altre director. 

Conjuntament amb els cursos de formació, aquest model ens està funcionant molt 

bé. 

 

Per tant, 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 

 

El nostre programa de doctorat prioritza la participació de doctors internacionals en 

els tribunals de tesi on el candidat opta a la menció internacional. Tanmateix, quan 
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és possible (gràcies a finançament extern) es potencia també la participació de 

doctors internacionals en els tribunals de tesis sense menció. 

Com ja hem explicat abans, fins ara només s’han defensat 4 tesis, una d’elles amb 

menció internacional que va tenir un membre estranger en el tribunal. Això suposa 

un 25% dels casos, tot i que és una dada poc significativa donat que es calcula només 

amb 4 tesis. 

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, 

donades les dades existents fins el curs 2015-16. 

Així doncs, segons l’anàlisi fet en aquest apartat, considerem que el programa de 

doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard 4.  
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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 s’han resumit a la taula 1 i taula 2 de l’annex 1. L’escala 

d’avaluació va de 0 (valoració més negativa) a 10 (valoració més positiva). Han 

respost l’enquesta aproximadament un 50% dels doctorands i un 50% dels directors 

de tesi del programa. Considerem que és un nombre suficient per poder extreure 

conclusions. 

En general observem els estudiants estan satisfets amb totes els aspectes del 

doctorat, amb un valor superior a 8 en totes les preguntes, excepte una (amb 7,7). 

Per tant, podem afirmar que el programa de doctorat funciona molt bé de cara als 

estudiants de doctorat; obtenint un grau de satisfacció global de 8,7. Desglossant 

les preguntes en diversos aspectes, els procediments administratius inicials del 

doctorat i la informació al web obté qualificacions properes al 8,6; les activitats 

formatives organitzades tenen un suport de 8; la valoració més alta amb un 9,2 

indica que el seguiment i atenció per part del director/tutor de tesi és adequat. La 

qualificació més baixa és per a la normativa i tràmits administratius durant el doctorat 

(amb 7,7). Tot i que els doctorands no han indicat gaires incidències, la majoria dels 

problemes indicats pels doctorands són també referents a tràmits amb els aplicatius 

informàtics via web (poc còmodes). 
 

L’anàlisi de les enquestes als directors de tesi indiquen que hi ha alguns aspectes que 

no son satisfactoris. Les opinions més desfavorables dels directors són en 

referència als procediments de seguiment i avaluació dels doctorands 

introduïts en la reforma pel RD 99/2011. Amb una puntuació al voltant del 4 els 

directors opinen que no hi ha una millora en l’organització dels estudis, que el sistema 

de seguiment i eines disponibles són poc adequats (massa procediments llargs i molta 

burocràcia, segons els comentaris escrits). També obté una puntuació encara més 

baixa l’eina informàtica de la URV per avaluar als doctorands. I la qüestió en què hi 

ha més desacord és en que la supervisió de directors i tutors de tesi amb el doctorand 

estigui pautada. 

Observem que els dos col·lectius han proposat millorar els aplicatius web, sobretot 

el sistema SAD de seguiment i avaluació anual dels doctorands (M5). 

D’altra banda, es considera positiva l’estructura dels estudis de doctorat 

(activitats formatives, línies de recerca), les infraestructures, la informació a la web 

file://///servidor/comu/Serveis%20Centrals/Escola%20Doctorat/SEGUIMENT%20ACRED_AQU/REBUTS/Model%20ISPD%20per%20Doctorat%20EIMS%20vdef.docx%23M5
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i l’atenció del personal de l’EPD. La puntuació més alta (8,8) l’obté el funcionament 

de la comissió acadèmica del programa i la seva coordinació. 

L’EPD durant el proper curs treballarà per intentar millorar la participació de 

doctorands i directors en les enquestes de satisfacció (PM-EPD-04 del Pla de Millora 

general de l’EPD). 

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 de 

recerca del departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, d’acord 

amb el que consta a l’apartat 7 de la memòria de verificació. Tots els grups de recerca 

disposen d’un laboratori on el doctorand pot tenir un lloc de treball (una taula i un 

ordinador) i on pot disposar de les infraestructures científiques i recursos del grup. 

Així mateix el doctorand/a també disposa dels recursos materials de l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria i dels generals de la URV. Tots ells adequats pel nombre de 

doctorands/es del programa i per desenvolupar les tasques concretes de la tesi 

doctoral. 

Cal esmentar que no tots els doctorands necessiten un lloc de treball en un dels 

laboratoris ja que alguns compaginen la realització de la tesi amb una feina externa. 

En aquest cas, continuen podent usar les infraestructures i recursos però utilitzen el 

seu ordinador personal a casa. 

Els espais disponibles per laboratoris de recerca són suficients per al nombre de 

persones que els ocupen. L’equipament principal són ordinadors d’última generació 

i, en alguns casos, algun altre dispositiu extern com puguin ser càmeres, robots, etc. 

Els materials es renoven regularment per tal de disposar sempre de les tecnologies 

més modernes. Els grups de recerca són els encarregats d’aconseguir recursos per 

renovar les màquines. Actualment tots els grups disposen de projectes de recerca on 

s’incorporen els doctorands i per tant proporcionen els recursos per millorar 

l’inventariable. Els estudiants han valorat amb un 7,5 de mitjana les instal·lacions i 

equipaments disponibles a l’enquesta (veure taula 1 de l’annex 1) 

 

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 als estudiants en el moment de l’admissió són accessibles a 

la pàgina web pròpia del nostre programa de doctorat  
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(http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/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. 

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. 

Des d’aquí, es dóna informació dels campus, de l’entorn, dels serveis, de les activitats 

d’extensió universitària, etcètera.  

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.  

 L’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 

 

Un cop s’han matriculat, l’EPD de la URV 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.  

Des de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i 

Matemàtiques de la Seguretat, cada curs es fa també una altra sessió informativa als 

nous doctorands al mes de febrer on es revisen els tràmits acadèmics anuals (com 

l’avaluació anual) i també es dóna informació sobre les activitats formatives que el 

nostre programa contempla, explicant quines són obligatòries i quines optatives, es 

dóna informació sobre estades de mobilitat per demanar la menció internacional, etc.  

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 

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/
http://www.urv.cat/
http://www.urv.cat/international/index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.html
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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). 

Des de la coordinació del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i 

Matemàtiques de la Seguretat, donat que només s’han defensat 4 tesis, hem pogut 

aconseguir dades de la seva inserció laboral. 

En tots els casos els doctorands s’han incorporat a una universitat estrangera com a 

post-doc o membres de plantilla, com es detallarà al subestàndar 6.3 Els valors dels 

indicadors d’inserció laboral son adequats per a les característiques del PD. 

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

assoleix l’estàndard segons el qual els serveis a l’abast dels doctorands/es 

suporten adequadament el procés d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat 

laboral. 
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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/. 

 

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. 

El programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 

ha establert que per totes les activitats formatives obligatòries els mecanismes de 

supervisió i seguiment són el Pla d’investigació (PlaInv) i el Document d’activitat del 

doctorand/a (DAD) 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. 

Les activitats formatives estaven detallades a la memòria de verificació (apartat 4).  

La taula 6.1 les resumeix i classifica en obligatòries i optatives. 

 
  

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. Activitats formatives  

Activitat Tipus Durada 

Disseminació i publicació de resultats Obligatori - 

Mobilitat i intercanvi científic Obligari 
Mínim 20h 

Mínim 3 mesos per menció 
internacional 

Participació en seminaris Optatiu 24h 

Co-direcció de projectes Fi de Grau o Tesis de 
mâster 

Optatiu 60h 

Formació en projectes d’investigació Optatiu 480h (3 mesos) 

Font: Memòria de verificació. Coordinació del PD. Data: octubre 2016 

 

La realització d’aquestes activitats formatives s’aconsella per part el director o tutor 

de tesi, per tal de realitzar les que siguin pertinents i en el moment més idoni per 

cada estudiant.  

Hi ha dues activitats obligatòries: Publicació de resultats (com a mínim un article 

científic en una revista de prestigi de l’àrea), i Mobilitat i intercanvi (amb un mínim 

de 20 hores, és a dir, una estada a un congrés, o curs a fora de la URV). 

La tercera activitat Participació en seminaris tot i ser optativa es potencia molt des 

del programa de doctorat. El curs 2014-15 es va iniciar el Workshop anual DCSM: 

URV Doctoral Workshop in Computer Science and Mathematics. L’objectiu és 

que els doctorands tinguin una jornada per conèixer el treball dels altres, exposar el 

seu (oral o pòster), assistir a alguna conferència convidada i crear sinèrgies entre 

ells. A més a més, aprenen el funcionament d’una conferència científica ja que alguns 

fan submissió de treballs, hi ha una acceptació i un registre, es donen certificats i 

s’edita un llibre d’actes. El workshop compta amb el suport del departament 

d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.  

La informació es pot trobar aquí: http://deim.urv.cat/~dcsm/ 

I els llibres d’actes estan publicats per edicions URV i estan disponibles aquí: 

DCSM-2104: http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/130 

DCSM-2015: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/165 

Respecte la durada dels estudis, d’acord amb la durada que estableix l’art. 3 del RD 

99/2011, que estableix un màxim de 3 anys pels estudiants a temps complert, i de 

5 per als de temps parcial, durant els mesos d’octubre i novembre de 2016 hi haurà 

diversos doctorands que finalitzaran el seu període de 3 anys des del moment de la 

matrícula de doctorat. Cal indicar que dels 15 estudiants matriculats el curs 13-14, 

n’hi ha 3 que es van matricular al període extraordinari que hi ha a partir de gener 

de 2014, aquests tenen un termini posterior per la defensa de tesis, i 1 va abandonar 

el programa. Dels 11 doctorands restants, 4 ja han defesnat la tesi (abans d’agost 

de 2016). I dels 7 restants, 5 han sol·licitat pròrroga d’1 any, i els altres dos tenen 

previst dipositar la tesis en els propers mesos.  

Segons aquestes dades, esperem que la durada mitjana del programa de 

doctorat a temps complet sigui de 3,5 anys. Considerem que la durada de 3 anys 

és molt curta per les persones que s’incorporen a la nostra universitat en el moment 

http://deim.urv.cat/~dcsm/
http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/130
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/165
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de matricular-se del doctorat (és a dir, no han fet estudis de màster al mateix centre) 

i especialment pels que venen de països estrangers. L’adaptació a un entorn de 

recerca, coneixement del procediment de treball i dels companys, i també del país, 

fa que el progrés del primer any sigui normalment bastant lent. El segon i tercer any 

són molt més productius però en una bona part dels casos no suficients per acabar 

una tesi doctoral de qualitat. Cal esmentar també que en l’àmbit de les ciències de 

la informàtica i les matemàtiques el temps de revisió i publicació d’articles en revistes 

científiques sol ser de 1 any, per tant, per a poder tenir un article acceptat al final de 

la tesi cal tenir contribucions significatives al final del segon any, i això no sempre és 

possible. Per tant, considerem que tenir doctorands que fan la tesi amb 4 anys no és 

senyal de cap mal funcionament del programa. Al contrari, ens permet finalitzar tesis 

de més qualitat científica i més productivitat científica. 

Les 4 tesis defensades fins al moment han obtingut totes la qualificació 

d’Excel·lent Cum Laude. A més, una de les tesis optava a la Menció 

Internacional i la va obtenir. Volem senyalar que en el cas actual els 4 doctorands 

eren estrangers (Àsia, Àfrica i Amèrica), i per tant, d’alguna manera, ja estan fent 

una adaptació i coneixement del país a Catalunya i costa que vegin com a prioritat 

anar a un altre país. Tanmateix, la comissió acadèmica del programa considera 

important impulsar les tesis que s’enriqueixen amb l’experiència de conèixer un altre 

equip de recerca estranger. Per aquest motiu es proposa al pla de millora augmentar 

el percentatge de tesis amb menció internacional (M3). 

D’acord amb la justificació aportada, i a la vista dels resultats obtinguts en les 

qualificacions de les tesis, considerem que el programa de doctorat assoleix amb 

excel·lència l’estàndard segons el qual les tesis doctorals, les activitats de formació 

i la seva avaluació són coherents amb el perfil formatiu pretès. 

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

Des de l’inici de la implantació d’aquest programa de doctorat hi ha hagut 2 

abandonaments (de persones estrangeres que no van obtenir el visat per venir, un 

cop ja estaven admeses i matriculades). També hi ha hagut 1 doctorand que no han 

superat l’avaluació del DAD i el PLAINV i per tant va causar baixa del programa. 

Considerem que la taxa d’abandonament és acceptable (3 de 43, un 7%). 

Finalment hi ha hagut 1 sol·licitud de baixa temporal per motius laborals. (veure taula 

6.2) 

 

 

 

Taula 6.2.1. Resultats acadèmics 

Curs 
Matriculats 

Nous 
Abandonament / 

baixa temporal/ % 
Avaluació 

desfavorable / % 

2013-14 15 0 1 6,67% 

2014-15 13 
2 15,38% 0 

1 7,69% 0 

2015-16 15 0 0 

file://///servidor/comu/Serveis%20Centrals/Escola%20Doctorat/SEGUIMENT%20ACRED_AQU/REBUTS/Model%20ISPD%20per%20Doctorat%20EIMS%20vdef.docx%23M3
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TOTAL 43 3 6,96% 1 2,32% 

Font: EPD i Coordinació PD. Data: octubre 2016 

 
 

La producció de tesis defensades ha estat molt bona, com es pot veure a la 

Taula 6.2.2. Els articles de revista comptabilitzats a la taula són en revistes indexades 

al ISI-JCR, per tant, són articles d’alta qualitat i impacte. Les actes a congressos són 

especialment rellevants també en l’àmbit de la informàtica on hi ha un rànquing oficial 

de prestigi de les conferència (CORE). Aproximadament la meitat de les contribucions 

a conferències o eren en conferències reconegudes al CORE. Així doncs, la producció 

científica derivada de les tesis és molt satisfactòria tant per la quantitat com per la 

qualitat. S’ha superat amb escreix el mínim de 1 publicació indicat en l’activitat 

formativa definida a la memòria de verificació. 

 

Taula 6.2.2 Producció científica de les tesis defensades 

Tesis 
defensad

es 
Línia de recerca 

Articles 
revista 

Actes 
congressos 

Capítols de 
llibre 

Tesis 1 Matemàtiques 4 2 0 

Tesis 2 Intel·ligència Artificial Robòtica i Visió 8 6 2 

Tesis 3 Intel·ligència Artificial Robòtica i Visió 5 4 0 

Tesis 4 Seguretat i Privadesa de Dades 2 2 0 

Total 19 14 2 

Font: Coordinació del PD. Data: octubre 2016 

 

Respecte les estades de recerca del doctorands/es, podem dir que tots els 

doctorands/es han realitzat una estada de mobilitat de com a mínim 25 hores, ja que 

aquesta era una de les activitats formatives obligatòria i transversal de la URV i que 

formava part de la memòria de verificació. I aquestes estades per tant consten 

registrades al Document d’activitats de cada doctorand/a, junt amb el seu certificat 

d’assistència. A més, en un dels casos, l’estada va ser de 3 mesos i per tant ha estat 

una tesi amb Menció Internacional, tal i com s’ha dit abans. 

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

assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual els indicadors acadèmics són 

adequats per a les característiques del programa de doctorat. 

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

Tot i que en aquest primer seguiment no es disposa encara de suficients titulats del 

programa de doctorat per a poder extreure conclusions generals, sí que podem donar 
la informació sobre la ocupació actual dels 4 doctorands que ja han defensat la tesi i 
obtingut el títol de doctor. Malgrat obtenir el títol en el els mesos de maig, juny i 
juliol de 2016, els 4 ja treballen de doctors tal com es detalla a continuació: 
 

 Post-doc a la Universitat de Luxemburg (Luxemburg) 
 Post-doc a la Universitat d’Aberdeen (Escòcia, Regne Unit) 
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 Professor a la Foundation university Islamabad (Pakistan) 
 Professor a la Aswan University (Egipte) 

 

Fins ara els resultats d’ocupabilitat són doncs excel·lents ja que tots els doctorands 
estan fent una feina que requereix la titulació de doctor, i estan continuant així la 
seva carrera investigadora. 
 
Durant els propers cursos, a mesura que es disposin de més resultats, s’analitzaran 
amb l’objectiu de determinar si les accions d’inserció laboral són adequades sempre 
o si es poden introduir millores. 
 
D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 
assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual els indicadors d’inserció 
laboral són adequats. 
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4. Valoració, proposta del pla de millora i bones pràctiques 

4.1. Valoració del desenvolupament del programa 

La coordinadora del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 

de la Seguretat conjuntament amb la comissió acadèmica del programa i 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. 

Com a conclusió general, valorem molt positivament el desplegament del 

programa de doctorat i el seu creixement en aquests 3 anys, tenint en compte 

que el programa prové d’un de previ que només tenia 5 anys d’existència (es va 

iniciar el curs 2008-2009). A continuació detallem les conclusions de l’anàlisi dut a 

terme de cadascun dels estàndards de qualitat d’aquest informe. 

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

presenta us bons indicadors pel que fa a la demanda d’ingrés, aconseguint cada any 

incorporar uns 15 doctorands nous. També és molt destacable la capacitat de 

captació d’estudiants estrangers, que representen un al voltant d’un 60%.  

Tanmateix, considerem que seria molt positiu que augmentés el nombre de 

sol·licituds efectives de preinscripció al doctorat per tal de poder identificar i admetre 

els candidats amb un currículum millor. Actualment ja es té en compte la seva 

formació prèvia i el seu expedient per garantir que compleixen amb els mínims que 

la comissió estableix. Ara bé, si hi hagués més demanda es podria fer una selecció 

amb uns criteris més exigents (pla de millora, M2). 

D’altra banda, considerem que cal continuar treballant per millorar la captació 

d’estudiants dels 4 màsters on participa la URV i que estan directament relacionats 

amb aquest programa de doctorat: 

Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (URV) 

Enginyeria Computacional i Matemàtica (UOC-URV) 

Intel·ligència Artificial (UPC-UB-URV) 

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (UOC-URV) 

Per què es considera important que els bons estudiants de màster que ja han estat 

en contacte amb professors del nostre departament continuïn la formació doctoral 

amb nosaltres. En aquest sentit, es proposa donar més informació sobre el doctorat 

als estudiants que estan al màster (M4) amb l’objectiu de que coneguin les línies de 

recerca que duem a terme i també les activitats formatives que posem al seu abast. 

També es considerarà la possibilitat de participació en convocatòries de captació de 

l’EPD alineades amb aquest objectiu, com ara els ajuts a Futurs Investigadors de la 

URV” que proporciona tutoria de tesis gratuïta durant 3 anys. 

Finalment, a partir dels indicadors estudiants matriculats, observem una bona 

distribució dels estudiants entre les línies de recerca, que és coherent amb el nombre 

file://///servidor/comu/Serveis%20Centrals/Escola%20Doctorat/SEGUIMENT%20ACRED_AQU/REBUTS/Model%20ISPD%20per%20Doctorat%20EIMS%20vdef.docx%23M2
http://www.urv.cat/masters_oficials/enginyeria_arquitectura/Enginyeriaseguretat/master_seguretat_informatica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/enginyeria_arquitectura/computacional/master_enginyeria_computacional.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/enginyeria_arquitectura/int_artificial/master_inteligencia_artificial.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/enginyeria_arquitectura/seguretat/master_seguretat_tic.html
file://///servidor/comu/Serveis%20Centrals/Escola%20Doctorat/SEGUIMENT%20ACRED_AQU/REBUTS/Model%20ISPD%20per%20Doctorat%20EIMS%20vdef.docx%23M4
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de directors que participen a cada línia. Destaquem positivament el nombre de 

doctorands en l’especialització de Matemàtiques, la qual no existia en el programa de 

doctorat anterior. També es considera positiva la incorporació de 9 directors al 

programa de doctorat, permetent una millor distribució del personal en les 4 línies 

de recerca (especialment reforçant la de Matemàtiques). 

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

en mantenir, revisar i actualitzar la informació pública al Web.  

Actualment el programa de doctorat figura en un portal web de cerca 

(www.phdportal.com), però considerem que seria convenient que estigui també en 

el catàleg d’altres portals com FindAPhD o d’altres fòrums d’anuncis d’estudis de 

doctorat (acció de millora M1). 

Detectem, però, que cal continuar millorant aquesta informació, tant pel que fa als 

aspectes generals del doctorat com els 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 millora, finalitzar la revisió i adequació del SIGQ 

(veure millora M8)  

En l’apartat d’adequació del professorat (E4), valorem com a molt positiu que 

tots els directors que participen en el programa de doctorat tenen un historial de 

recerca contrastat i detallat a l’apartat corresponent. El 100% directors que poden 

tenir un sexenni viu el tenen, com ja s’ha explicat n’hi ha alguns pendents de 

resolució o algun cas en què no és aplicable la sol·licitud d’un sexenni. Considerem 

que el nombre de professors és suficient per atendre adequadament als doctorands 

que tenim matriculats.  

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

compte les respostes obtingues en les enquestes (d’un 50% dels doctorands), els 

estudiants del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la 

file://///servidor/comu/Serveis%20Centrals/Escola%20Doctorat/SEGUIMENT%20ACRED_AQU/REBUTS/Model%20ISPD%20per%20Doctorat%20EIMS%20vdef.docx%23M1
file://///servidor/comu/Serveis%20Centrals/Escola%20Doctorat/SEGUIMENT%20ACRED_AQU/REBUTS/Model%20ISPD%20per%20Doctorat%20EIMS%20vdef.docx%23M8
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Seguretat estan molt satisfets amb el doctorat, tant respecte a l’organització dels 

estudis i l’atenció rebuda, com al suport a l’aprenentatge i el seguiment i avaluació 

del seu treball. Com a punt feble s’ha detectat que caldria una millora de la informació 

pública a la Web, tal com ja s’havia detectat en l’apartat E2. 

 

En quant al punt de vista dels directors respecte als serveis de suport a 

l’aprenentatge, les respostes de les enquestes indiquen que cal facilitar el 

procediment d’avaluació anual i sobretot millor l’aplicatiu SAD (proposta de millora 

M5). 

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 darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (E6), s’han doctorat 4 

estudiants. El nombre de tesis amb menció internacional és de 1, que correspon a 

1/3 de les tesis defensades. Creiem que seria positiu augmentar el nombre, malgrat 

les dificultats ja explicades en l’apartat E6 (vegeu pla de millora, M3). 

D’altra banda, volem remarcar que els 4 estudiants que ja són doctors han aconseguit 

ràpidament trobar una posició e post-doc o professor universitari i per tant poden 

desenvolupar la seva feina de doctors. La inserció laboral ha estat doncs excel·lent, 

si bé cal recordar que és un nombre petit de doctors i per tant cal considerar aquesta 

conclusió com a provisional. 

Considerem que caldria disposar d’un sistema de recollida d’informació per tal de 

poder continuar fent aquest estudi en cursos successius.  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. 

 

 

 

file://///servidor/comu/Serveis%20Centrals/Escola%20Doctorat/SEGUIMENT%20ACRED_AQU/REBUTS/Model%20ISPD%20per%20Doctorat%20EIMS%20vdef.docx%23M5
file://///servidor/comu/Serveis%20Centrals/Escola%20Doctorat/SEGUIMENT%20ACRED_AQU/REBUTS/Model%20ISPD%20per%20Doctorat%20EIMS%20vdef.docx%23M3
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4.2. Pla de millora del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 

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 
Codi Accions proposades Prioritat Responsable Terminis 

Implica 
modificació? 

Nivell (programa 
de doctorat, 

centre, 
universitat.) 

Poca visibilitat 
del doctorat fora 
de la URV. 

Web del programa 
de doctorat poc 
accessible i no dóna 
indicadors de 
qualitat. 

Incrementar el 
nombre de cercadors 
web que tenen 
informació d’aquest 
programa de 
doctorat. 

M1 

Anunciar el programa en 
portals web internacionals 
sobre oferta de doctorat.  
Incorporar la informació 
dels rankings en 
Computer Science i 
Matemàtiques de la URV 
(Shangai 2015 i Leiden) 

Alta EPD 2019 No Universitat 

Manquen 
preinscripcions 

La informació no 
arriba a tots els 
possibles candidats. 

Augmentar el 
nombre de 
preinscripcions en un 
20% 

M2 

Millorar visibilitat del 
programa de doctorat fora 
de la URV i també dins la 
URV. 

Mitja 
Coordinador/a 
del doctorat 

2019 No Programa 

Incrementar 
nombre de tesis 
amb menció 
internacional 

Pocs convenis amb 
universitats que ho 
facilitin.  

Augmentar de 1/4 a 
1/3 el nombre de 
tesis amb menció 
internacional. 

M3 

Fomentar la mobilitat de 3 
mesos donant informació 
als directors i doctorands, 
sobre aquesta possibilitat 
i sobre ajuts econòmics. 
Establir convenis 
ERASMUS que ho 
facilitin. 

Alta 
Coordinador/a 
del doctorat 

2019 No Programa 

Hi ha pocs 
doctorands amb 
màster URV 

Pocs estudiants que 
finalitzin els màsters 
impartits per la URV. 
Poc interès en 
continuar al doctorat. 

Continuar augmentat 
el nombre en 10% 

M4 

Promocionar el programa 
de doctorat als màsters 
on participa la URV 
directament relacionats 
amb el programa. 
 

Mitja 
Comissió 
acadèmica 
doctorat 

2021 No Programa, centre. 

Aplicatiu 
avaluació SAD 

Eina poc còmoda 
tant pels estudiants 
com pels directors i 
coordinador 

Millorar-ne la 
funcionalitat 

M5 
Canviar l’eina o afegir-hi 
opcions i canviar-ne la 
interfície 

Alta EPD 2021 No EPD 
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4.3. Identificació de bones pràctiques  

Després de l’anàlisi fet en aquest informe, resumim aquí les accions que ha dut a 

terme el programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la 

Seguretat, i que considerem que són bones pràctiques: 

 

1. Incorporar més directors i compensar les línies de recerca. Durant aquests 

3 anys s’han incorporat 9 directors més en les diverses línies, i especialment s’ha 

reforçat Matemàtiques. Ara tenim una millor distribució dels directors de tesi, 

podent atendre millor noves sol·licituds de direcció de tesi en totes 4 línies. 

 

2. Incorporar directors d’altres institucions. Tot i que no tenim un nombre molt 

elevat de directors externs, sí que hem incorporat co-directors d’altres 

institucions i d’altres especialitats (per exemple, medicina). D’aquesta manera 

podem millorar la supervisió de tesis aplicades a un domini concret amb un expert 

en la matèria. 

 

3. Co-direccions entre un investigador més sènior i un altre que comença a 

dirigir tesis. Aquesta acció ens permet formar als nous directors de tesi a partir 

de l’experiència dels qui ja n’han dirigit. També permet que els directors que 

tenen càrrecs i estan més ocupats puguin comptar amb l’ajuda d’un co-director 

que pot fer un seguiment més continu al doctorand. 

 

4. Sessió d’acollida del programa de doctorat. Per millorar l’atenció i orientació 

dels doctorands, cada any hem organitzat una sessió d’acollida on s’explica 

l’organització del nostre programa, es presenta la coordinadora i la secretaria del 

departament (on han de fer alguns tràmits) i permet que les persones noves es 

puguin conèixer. També es dóna informació sobre les activitats formatives i el 

procés d’avaluació anual. 

 

Organització d’un workshop anual per als doctorands (DCSM). Aquest workshop 

s’ha fet 2 vegades i ha tingut molt d’èxit de participació dels doctorands del 

programa. Cada doctorand presenta el seu treball de tesi en algun moment durant 

els 3 anys que dura el doctorat. D’aquesta manera una jornada a l’any es troben tots 

els estudiants, comparteixen idees, dubtes i problemes. També és una oportunitat 

per conèixer el funcionament d’una congrés ja que els estudiants s’han de registrar, 

enviar els seus treballs, preparar la presentació i participar igual que en un congrés 

científic. També s’editen unes actes amb el suport del Servei de Publicacions de la 

URV, que queda com a recull dels temes de tesis en què s’està treballant. 

4.4. Propostes de modificació de la memòria 

No n’hi ha  
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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 

No aplica. 
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ANNEXOS 
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Annex 1. Resultats de les enquestes de satisfacció 

Taula 1. Satisfacció dels estudiants 

Participació Potencials Participants 
Participació 

(%) 

Doctorat Enginyeria Informàtica i 

Matemàtiques de la Seguretat 
39 19 50% 

Pregunta 

Respostes 

1 molt en desacord – 10 molt d’acord (%) 

× 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 

8,79 - - - 5 - 10’5 5 10’5 10’5 58’5 

El procés de matrícula en línia és 
fàcilment accessible i àgil 

8,74 - -- - - 10’5 - 5 21 16 47’5 

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

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

administratius, etc.) 

8,47 - - - - 5 16 5 16 16 42 

Les activitats formatives organitzades per 

als doctorands són adequades 
8,05 - - - 5 - 16 16 21 10’5 31’5 

El seguiment i atenció per part del 

director/tutor de tesi és l'adequat 
9,21 5 - - - - - 5 - 16 74 

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 

8,74 - - - 5 - - 5 26’5 26’5 37 

L'eina informàticade la URV utilitzada per 
avaluar el DAD i PLAINV és adequada 

8,53 - - - 5 - 5 16 10’5 26’5 37 

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

8,68    5 - 5 5 26’5 10’5 47’5 

El funcionament de la comissió acadèmica 
del programa de doctorat i la seva 

coordinació són adequats 

8,79 - - - - 5 5 5 21 16 47’5 

Les vies d'informació, comunicació (web, 

correus electrònics, etc.) són adequades 
8,84 - - - - 5 - 10’5 21 16 47’5 

La normativa i tràmits administratius 

(baixes, pròrrogues, canvis de dedicació, 
etc.) són entenedors i accessibles 

7,74 5 - - - - 21 10’5 21 21 21 

L'atenció rebuda pel personal de l'Escola 

de Postgrau i Doctorat és adequada 
8,37 5 5 - - 5 - - 10’5 26’5 47’5 

Incidències i/o problemes detectats: 

In my opinion I am satisfied from services of URV overall such as administrative, managerial, and doctoral 

activities. 

Mancança d'informació sobre els terminis dels diferents tràmits, poca claretat dels enunciats en linea i el 

personal que atèn tampoc no té molta informació.  Dificultat de concertar cites de treball amb el meu 
supervisor de tesi degut a la seva carrega lectiva, compromisos acadèmics i la poca relevància que per a ell 

té la direcció del meu treball. 

Hi ha tràmits que no es poden fer amb l'aplicatiu web 

I didn't find any problem yet. However, I will inform you if I will find any problem regarding URV management 

or regarding doctorate program. 

El mètode d'avaluació del DAD i PLAINV ha canviat durant la meva estada al programa de doctorat. La eina 

final ha resultat ser una mica farragosa. 

Aspectes positius destacables: 

I found URV's staff is really cooperative, helping and motivational, especially doctoral supervisors are really 
cooperative. 

Me encanta el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

The academic and administrative stuff of the university are very helpful. 

Bones eines informàtiques i molt bon funcionament del CRAI (malgrat els preus) 
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Poder realitzar tràmits de forma electrònica/no presencial, ajuda a no haver de dependre d'horaris i 

desplaçaments. 

I am very pleased with the doctoral school as a whole. In particular, I am very satisfied with the facilities, 

professionalism of all members of my department. I am proud to be a doctoral student of this great university. 

Les persones involucrades donen informació, fan recordatoris, faciliten els tràmits, sempre de manera molt 

eficient. 

Buena organización y seguimiento. Buen acompañamiento por parte de profesores y tutores 

Quasi totes les gestions es poden fer via web 

Los tutores son magníficos. 

I found the doctorate supervisor is really cooperative and motivative. Because of this great quality I again 

wish to come and join URV in future. 

L'atenció de la coordinadora del programa i del personal tècnic i de secretaria és molt bona i propera. 

Propostes de millora: 

L'aplicatiu web es innecessariament complicat, dificil d'introduir dades i no tot l'accessible que podria ser. 

As per my opinion there should be more grants for foreigner students since such students are facing problems 

of getting visa because number of students are unable to provide sufficient proof of funds for their stay in 
Spain during their doctoral studies. I am one of these students which is unable to provide proof of funds 

required for stat in Spain. I was admitted this year but my visa was refused because of this reason. I hope 

my suggestion will be helpful. 

Muy satisfecho con todos los servicios. 

The website of the university should be improved. Many important web pages in the website of the university 
do not have an English version so that tough for the international students.  The emails also should have an 

English version. Now the only important emails have English versions. 

Considerar dintre de la jornada dels investigadors les seves tasques de direcció de tesi i fer un seguiment del 

seu treball en aquest àmbit. 

Courses related to different specialisations should be offered for the doctoral students. 

None. Everything is well done. 

Hi ha algun detallet de l'aplicatiu que pot semblar prou clar, però només cal consultar personalment i els 
dubtes es resolen. 

Enviar planificación anual de actividades a los correos de los participantes 

Aplicatiu web millorable 

There should be more number of grants for foreigner students because they visa problems because of 
insufficient funds. My visa was also refused because I was not able to provide proof of sufficient funds to 

Embassy of Spain in Pakistan. I was admitted in your doctorate program but unfortunately I didn't get my 
visa. 

Com deia abans, la eina per omplir el DAD i PLAINV és una mica farragosa. 

Font: Enquesta de satisfacció dels estudiants. Data: octubre 2016 

 

Taula 2. Satisfacció dels directors de tesi 

Participació Potencials Participants 
Participació 

(%) 

Doctorat Enginyeria Informàtica i 

Matemàtiques de la Seguretat 
29 15 50% 

Pregunta 

Respostes 

1 molt en desacord – 10 molt d’acord (%) 

× 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? 

4’67 6’6 13’3 13’3 13’3   13’3 6’6 6’6 - 

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 per a la formació 

doctoral 

5 6’6 20 6’6 6’6 20  26’6  13’3  
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Consideres que l'avaluació anual del 

doctorand representa una millora en 
l'organització dels estudis de doctorat? 

4’4 33’3 13’3   6’6  33’3 6’6 6’6  

Consideres adequada l'estructura dels 

estudis de doctorat (activitats formatives, 

línies de recerca, etc)? 

7’06   13’3  26’6  6’6  46’6 6’6 

Consideres que les infraestructures, 

instal·lacions i els equipaments 
disponibles per dur a terme els estudis de 

doctorat són adequats? 

7’47  6’6  13’3 6’6  6’6 20 26’6 20 

Com valores, el funcionament de la 

comissió acadèmica del programa de 
doctorat i la seva coordinació? 

8’86     6’6   26’6 26’6 40 

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 

6 13’3  6’6  13’3 13’3  20 6’6 20 

La supervisió de directors i tutors de tesi 
amb el doctorand hauria d'estar pautada 

(reunions periòdiques entre director i 
doctorand, tutories, planificació, etc.)? 

3’06 46’6 13’3 6’6 6’6 6’6 6’6  6’6 6’6  

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? 

4’73 20 6’6 6’6 6’6 13’3 20 13’3 6’6 6’6  

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

3’86 40 6’6 6’6 - 6’6 6’6 13’3 6’6  6’6 

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.)? 

6   6’6 6’6 26’6  33’3 6’6  13’3 

Les eines disponibles per gestionar els 

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

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

5’33  6’6 6’6 20 6’6 20 13’3 13’3  6’6 

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

adequats? 

5’87 6’6 6’6 6’6 13’3 6’6 13’3 26’6  6’6 13’3 

L'atenció rebuda pel personal de l'Escola 

de Postgrau i Doctorat és adequada? 
6 6’6    6’6 20 20 13’3 6’6 13’3 

En general el grau de satisfacció global 
respecte els estudis de doctorat és: 

6’4 6’6  6’6  20 6’6 26’7 20 6’6 6’6 

Incidències i/o problemes detectats: 

L'aplicatiu informàtic on l'alumne ha de pujar el DAD i PINV anualment, cal millorar-ho. 

Massa burocràcia al voltant del doctorat, que al capdavall és una activitat de recerca entre el doctorand i el(s) 
seu(s) director(s). 

Hem passat d'una gestió simple i àgil a una gestió farragosa i carregada d'administració per als estudiants i 
professors. LEs hores dedicades a les tasque sadministratives s'han incrementat, i la dedicació dels estudiants 

en portar en ordre tots els documents requerits és simplement absurda. La manca de flexibilitat i ajut integral 
als processos administratius ha perjudicat considerablement el procés de doctorat. Demanaría una revisió 

urgent de protocols amb les parts implicades: escola de doctorat, directors de tesi i estudiants de doctorat. 

Aspectes positius destacables: 

No cap. 

Propostes de millora: 

Font: Enquesta de satisfacció dels directors de tesis. Data: octubre 2016 
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Annex 2. 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/7709/index/  

Perfil d’ingrés 
  

Presentació a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/  

Perfil de sortida 
  

Presentació 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/  

Nombre de places ofertes 
  

Presentació 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/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/7709/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/7709/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/7709/acces-i-admissio/  

Complements de formació Complements de formació http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/admissio/matricula/complements-de-formacio-doctorat/  

Beques Ajudes i premis per a estudis de doctorat http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/ajudes-i-premis/  

ORGANITZACIÓ 
  
  
  
  
  

Línies de recerca Línies de recerca i directors a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/  

Activitats formatives 
  

Activitats formatives 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/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/calendaris/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/7709/arees-de-recerca/  

Perfil acadèmic i investigador 
  

Línies de recerca i directors 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/  

Informació de contacte 
  

Línies de recerca i directors 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/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/7709/index/  

     Font: Escola de Postgrau i Doctorat (octubre 2016) 

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/
http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/admissio/matricula/complements-de-formacio-doctorat/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/ajudes-i-premis/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/activitats/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/index/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/normativa/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/durada-dels-estudis/
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/calendaris/carlendaris%2016-17/Calendari%20Processos%20Doctorat%20Curs%202016-%2017.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/calendaris/carlendaris%2016-17/Calendari%20Processos%20Doctorat%20Curs%202016-%2017.pdf
http://www.urv.cat/crai/
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