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1. Presentació del programa 

El programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, verificat pel 

Consejo de Universidades el 23 de juliol de 2013, va ser implantat el curs 2013-2014.  

L'objectiu del programa és formar professionals amb un fort sentit de la innovació en 

els camps especialitzats de la nanotecnologia, els nous materials i enginyeria química 

especialment orientats cap al desenvolupament de tasques de recerca tant en 

institucions públiques com en la indústria.  

Durant el període de realització de la tesi doctoral es pretén potenciar les capacitats 

transversals necessàries per poder desenvolupar una carrera professional amb èxit 

en qualsevol àmbit dels esmentats anteriorment. Això inclou la disseminació de 

resultats de recerca, la mobilitat internacional i l’intercanvi d’experiències amb altres 

investigadors, les relacions amb el sector empresarial, etc. 

El programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química està 

organitzat i coordinat pel Departament d’Enginyeria Química de la URV i rep la 

col·laboració dels centres i instituts següents: 

 Universitat Rovira i Virgili (URV) 

 Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)  

 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

 Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 

 Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) 

Les línies de recerca del programa inclouen tres grans àrees: 

 Nanociència i nanotecnologia 

 Ciència de materials 

 Enginyeria química, de processos i ambiental 
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2. Procés d’elaboració del ISPD 

L’elaboració de l’informe de seguiment del doctorat en Nanociència, Materials i 

Enginyeria Química, correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, 

amb el suport dels Tècnics de l’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD). La redacció inicial 

va a càrrec del Coordinador/a de la titulació, que actua de forma totalment 

coordinada amb la resta de membres de la Comissió Acadèmica i comptant en tot 

moment amb el suport de l’EPD. Un cop elaborat i aprovat per la Comissió Acadèmica 

del Programa de Doctorat, es trasllada al Comitè de Direcció de l’EPD que proposa 

possibles millores i elabora el document final que es presenta de nou 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. 
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards  

En aquest apartat la institució fa 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 Nanociència, Materials i Enginyeria 

Química pels cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16 ha estat de 50 i la demanda del 

doctorat d’acord amb les sol·licituds de preinscripció rebudes ha estat de 68 el curs 

2013-14, 44 el curs 2014-15 i 54 el curs 2015-16. Con es pot veure a la figura 1, el 

nombre d’estudiants admesos i matriculats durant els tres cursos es va mantenir al 

voltant de 30, amb percentatges de matriculats de 88%, 97% i 96% del total 

d’admesos, fet que es pot valorar molt positivament. La totalitat dels estudiants 

matriculats ho han fet a temps complet. 

 

Figura 1. Nombre d’estudiants preinscrits, admesos i matriculats durant els cursos 2013-2014, 
2014-2015 i 2015-2016 al programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria 
Química. 

Del total de candidats admesos al doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria 

Química, s’observa que el curs 13-14 un 43% procedeix de màsters de la URV i un 

57% de màsters d’altres universitats, incloent-hi els estrangers (figura 2). Aquest 

percentatge es va incrementar lleugerament, fins arribar a un 48% el curs 15-16. 

Això demostra la importància que tenen els màsters desenvolupats a la URV com a 

font d’estudiants pel nostre doctorat.  
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Figura 2. Nombre d’estudiants matriculats en el programa de doctorat en Nanociència, 
Materials i Enginyeria Química segons els màsters realitzats. 

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 grau i màster del candidat, que ha d’estar relacionada amb les 

línies de recerca del programa.  

 Expedient acadèmic de grau i màster. 

 Universitat i país de procedència. 

 Currículum vita del sol·licitant, en particular es valora si tenen publicacions, 

estudis addicionals de postgrau i/o experiència professional prèvia. 

 Cartes de recomanació. 

 Carta de motivació. 

 Així mateix, es valora molt positivament que els candidats tinguin alguna 

acreditació del coneixement d'anglès (TOEFL, First Certificate o equivalent, 

etc.). 

Aquests criteris acaben de configurar el perfil dels doctorands del programa.  

En termes de procedència dels candidats, el programa té una proporció elevada 

d’estudiants estrangers, fruit de l’extensa activitat de recerca internacional que es 

desenvolupa en el programa i de l’alt grau d’internacionalització dels nostres màsters. 

En aquest sentit, el percentatge d’estudiants estrangers va créixer des d’un 30% el 

curs 13-14 fins a un 43% el curs 15-16, que van provenir d’universitats tals com 

Politècnica de Veracruz, La Habana, Federal de Rio de Janeiro, París Diderot, Pisa, 

Łódź, Odessa, Khartum, Madràs o Auckland, entre d’altres. La figura 3 mostra els 

països de procedència dels estudiants matriculats fins el curs 15-16.  
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Figura 3. Percentatge d’estudiants matriculats al programa de doctorat en Nanociència, 
Materials i Enginyeria Química segons els país de  procedència (cursos 2013-2014, 2014-2015 
i 2015-2016). 

Del total d’estudiants matriculats de nou accés un 82% disposen d’un ajut per pagar 

la matrícula. Aquests ajuts i/o contractes provenen de programes propis de la URV 

(Programa Martí i Franquès), del govern autonòmic (beques FI), nacionals (beques 

FPI) o europeus (programa Marie Curie ITN). Així mateix, un 14% dels estudiants 

gaudeixen d’ajuts del programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de 

Catalunya amb la participació de tres empreses de la regió. Un 9% dels estudiants 

compten amb ajuts dels grups de recerca als que pertanyen o dels seus països 

d’origen i la resta participen en el programa sense cap ajut (Figura 4).  

 

Figura 4. Nombre d’estudiants matriculats al programa de doctorat en Nanociència, Materials 
i Enginyeria Química segons els tipus d’ajut/contracte (MiF: Martí i Franquès URV; DI: Doctorat 
Industrial). 

La figura 5 mostra els perfils principals de grau i màster dels doctorands de nou 

accés. En el cas del grau, el 83% dels estudiants provenen de graus o llicenciatures 

en química, bioquímica o farmàcia, física o matemàtiques, enginyeria química o 

biotecnologia. La resta d’estudiants van fer altres estudis de primer cicle com 

enginyeria mecànica, agrònoms, ciències ambientals, etc. Pel que fa als estudis de 
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màster, els perfils principals estan relacionats amb especialitzacions en nanociència 

i nanotecnologia, ciència de materials, enginyeria química i biotecnologia (63%). La 

resta d’estudiants van fer estudis de segon cicle igualment relacionats amb les línies 

de recerca del programa com física, tecnologia d’aliments, enginyeria termodinàmica 

de fluids, mecànica i disseny o biotecnologia, per citar alguns.   

 

Figura 5. Nombre d’estudiants matriculats al programa de doctorat en Nanociència, Materials 
i Enginyeria Química segons els tipus de estudis dels doctorands de nou accés (1er cicle, gràfic 
superior; màster, gràfic inferior). 

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

característiques del programa i les línies d’investigació. 

Finalment, la figura 6 mostra la distribució de doctorands segons les línies de recerca 

del programa. Com es pot veure, hi ha un nombre majoritari d’estudiants en les línies 

relacionades amb enginyeria química i enginyeria ambiental, seguit de 

nanotecnologia i ciència de materials. Això es correlaciona bé amb el nombre de 

directors de tesi del programa associats a aquestes línies i mostra un bon balanç 

entre les diferents àrees de coneixement. 

 

Figura 6. Distribució de doctorands matriculats al programa de doctorat en Nanociència, 
Materials i Enginyeria Química segons les línies de recerca del programa. 
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I d’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa 

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

mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands/es és adequat i el seu 

nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les línies de recerca 

del programa i el nombre de places ofertes. 

1.2 Mecanismes adequats per la supervisió dels doctorands/es 

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

per a la supervisió i seguiment del doctorands/es és a través del document 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informació dipositada i, si s’escau, promoure la seva modificació abans de la seva 

avaluació.  

A més, els directors/es i els tutors/es són els responsables d’autoritzar i verificar les 

activitats registrades pel doctorand/a, així com d’elaborar els informes de seguiment 

cada curs acadèmic sobre el grau d’aprofitament i assoliment dels resultats 

d’aprenentatge. 

Al final de cada curs acadèmic la Comissió Acadèmica, en base als informes dels 

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

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

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

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

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

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

En el cas particular del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria 

Química, el curs 2013-14 es van avaluar un total de 28 doctorands/es, dels quals 25 

van ser avaluats positivament en 1ª convocatòria, 2 negativament i una estudiant no 

es va presentar per incorporar-se després d’haver tancat la 1ª convocatòria. Quant 

a les dues estudiants avaluades negativament, la comissió acadèmica va considerar 

que les seves propostes de pla d’investigació van ser molt pobres, sense una 

descripció adequada dels objectius i la metodologia i es va demanar que el corregissin 

per a la 2ª convocatòria, la qual cosa van fer correctament i per tant  els 28 estudiants 

van ser avaluats positivament. 
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El curs 2014-15 es van avaluar un total de 59 doctorands/es, dels quals 51 van ser 

avaluats positivament en 1ª convocatòria i 2 no es van presentar i van demanar la 

baixa del programa de doctorat. En 2ª convocatòria es van presentar 6 estudiants 

incorporats després d’haver tancat la 1ª convocatòria que van ser avaluats 

positivament.  

Finalment, el curs 2015-16 es van avaluar un total de 84 doctorands/es, dels quals 

75 van ser avaluats positivament en 1ª convocatòria, 1 negativament i 8 estudiants 

no es van presentar (una estudiant per baixa maternal, una altra que no va continuar 

en la empresa on realitzava el doctorat industrial, un estudiant que va sol·licitar la 

baixa voluntària i la resta que es van incorporar després d’haver tancat la 1ª 

convocatòria). En 2ª convocatòria es van presentar 6 estudiants que van ser avaluats 

positivament. L’estudiant avaluat negativament ho va ser per baix rendiment i no es 

va presentar a la segona convocatòria.  

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

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

mecanismes 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.  

Arrel d’aquests procediments i d’acord amb la finalitat  d’aquest informe de 

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

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

d’implementació. En el cas concret del programa de doctorat en Nanociència, 

Materials i Enginyeria Química, les modificacions sorgides d’aquest seguiment són 

principalment en l’àmbit de modificacions de direccions de tesi i línies d’investigació. 

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

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

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

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

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

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

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

Els cursos 13-14, 14-15 i 15-16 en el marc del programa de doctorat en Nanociència, 

Materials i Enginyeria Química, es van realitzar les següents modificacions no 

substancials respecte la memòria del verificada, aprovades totes elles per la comissió 

acadèmica del programa de doctorat i pel Comitè de Direcció de l’EPD. 
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Taula 1. Modificacions introduïdes en el Programa de Doctorat en Nanociència, Materials i 

Enginyeria Química 

 ALTES BAIXES 

Directors/es de tesis 30 3 

Línies d’investigació 4 0 

1.3.1. Canvis de directors/es de tesis1 

En aquest període, es van donar d’alta els següents directors/es de tesis: 

 Jordi Gavaldà Casado (Titular d’Universitat en el Dpt.Eng. Química) 

 Alberto Fernández Sabater (Professor Lector en el Dpt. Eng. Química) 

 Silvia de Lamo Castellví (Professora Lectora en el Dpt. Eng. Química) 

 Luis Masip Vernís (Professor Lector en el Dpt. Eng. Química) 

 Joaquim Rovira Solano (Investigador postdoctoral en el Dpt. Eng. Química) 

 Vikas Kumar (Investigador postdoctoral en el Dpt. Eng. Química) 

 Mayreli Ortiz Rodríguez (Investigadora postdoctoral en el Dpt. Eng. Química) 

 Juán José Rodríguez Bencomo (Investigador postdoctoral en el Dpt. Eng. Química) 

 Angels Serra Albet (Catedràtica d’Universitat en el Dpt. Quim. Anal. i Quim. Org) 

 José A. Reina Lozano (Titular d’Universitat en el Dpt. Quim. Anal. i Quim. Org) 

 Josefa Gavaldà Martínez (Titular d’Universitat en el Dpt. Quím. Fisica i Inorg.) 

 José Javier Ruiz Martí (Titular d’Universitat en el Dpt. Quím. Fisica i Inorg.) 

 Ramón Álvarez Puebla (Professor d’Investigació ICREA en el Dpt. Quím. Fisica i 

Inorg.) 

 Nicolás Pazos Pérez (Investigador Ramón i Cajal en el Dpt. Quím. Fisica i Inorg.) 

 Luca Guerrini (Investigador posdoctoral en el Dpt. Quím. Fisica i Inorg.) 

 Airán Ródenas Seguí (Investigador postdoctoral en el Dpt. Quím. Fisica i Inorg.) 

 Francisco Javier Sigró Rodríguez (Titular d’Universitat en el Dpt. Geografia) 

 Antoni Llobet Dalmases (Professor d’Investigació ICREA i Grup Leader al ICIQ) 

 Jordi Benet Buchholz (Grup Leader al ICIQ) 

 Sonia Abelló Cros (Investigadora postdoctoral en el IREC) 

 César Berrueco Moreno (Investigador de plantilla en el IREC) 

 Carles Torràs Font (Investigador de plantilla en el IREC) 

 Andreu Cabot Codina (Professor d’Investigació ICREA en el IREC) 

 Xavier Fernández Francos (Investigador de plantilla en el CTQC) 

 Josep Carles Ibáñez Martí (Investigador de plantilla en el IRTA) 

 Nuno Marinheiro Caiola (Investigador de plantilla en el IRTA) 

 Pere Quintana Seguí (Investigador de plantilla en el IRTA) 

 Martí Nadal Lomas (Investigador del centre TecnATox) 

                                                   

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. 



 

 

    13 

 Benjamin Martorell Masip (Investigador de plantilla en Dow Chemical) 

 Mario Lanza Martínez (Professor at Soochow University, China) 

 

Les incorporacions d'aquests directors al programa  van ser degudes als motius 

següents: 

 Professors que per reorganització del mapa de grups d’investigació de la URV 

durant o després de la verificació del programa no havien quedat recollits en la 

memòria inicial i que aporten noves línies. 

 Professors o investigadors (de la URV o externs) de nova incorporació (p. ex. 

ICREA, lectors, investigadors Ramón y Cajal, etc.) 

 Professors o investigadors (de la URV o externs) que han començat noves 

col·laboracions amb grups de recerca del programa i que han resultat en 

codireccions de tesi. 

De les 30 noves incorporacions, 19 d'elles van ser d'investigadors joves per a codirigir 

tesis.  

1.3.2. Canvis de línies d’investigació2 

En aquest període, es van donar d’alta les següents línies d’investigació: 

 Plasmònica i ultradetecció 

 Materials en condicions de microgravetat 

 Processat digital de senyals en sistemes complexos 

 Dispositius per  la descomposició de l’aigua per llum solar 

 

Aquestes noves línies estan associades a quatre professors incorporats al programa 

en aquest període. 

1.3.3. Canvis de Places ofertades 

No es van realitzar. 

1.3.4. Canvis en activitats formatives obligatòries3 

No es van realitzar. 

1.3.5. Canvis en activitats formatives optatives4 

No es van realitzar. 

                                                   

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

una modificació superior el 25% en un període de 6 anys. 

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

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

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

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

d'introduir una modificació substancial. 



 

 

    14 

1.3.6. Altres modificacions  

No es van realitzar. 
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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 del 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 al web, i en cas de la informació específica envia un formulari 

als coordinador/as amb els apartats de la informació dels doctorats que ha 

d’emplenar per publicar al web. El/la Tècnic/a de suport rep la informació específica 

que la revisa i la publica al web. 

 

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

‐ Característiques principals del títol  

‐ Activitats formatives i de mobilitat 

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

‐ Requisits específics d’accés 

‐ Ajudes econòmiques 

‐ Sortides professionals 

 

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

sobre el doctorat i l’Escola, en concret: calendaris, procediments, tràmits 

administratius, qualitat, activitats formatives, indicadors, etc.  

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

través la creació d’un apartat específic de la pàgina 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 1 del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la localització 

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

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

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

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

informació que s'ha d'actualitzar, els coordinador/as es posen en contacte amb el TS 

http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
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de l’EPD i sol·licita els canvis. El/la TS, els coordinador/as de doctorat s'encarreguen 

també de que la informació publicada dels estudis de doctorats a la web de la L’EPD 

i en altres documents d'informació estigui actualitzada. 

A més del web institucional, el programa de doctorat compta amb un web propi 

(http://www.etseq.urv.es/doctorat/) en anglès, que inclou informació diversa sobre 

el programa, notícies (p. ex. últimes tesis defensades) i un enllaç al compte de 

Facebook del programa, on es poden veure fotos de les defenses de tesi i d’altres 

activitats del programa (https://www.facebook.com/docdeq/). Aquestes dues 

pàgines complementen de manera molt eficient la informació publicada al web 

institucional i faciliten el treball de l’administració i la coordinació del programa, a 

més de servir de mitjans per afavorir la proximitat de cara als estudiants i la unitat 

del programa. La figura 7 mostra captures de pantalla d’aquests webs. 

 

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/  

 

http://www.etseq.urv.es/doctorat/
https://www.facebook.com/docdeq/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/
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http://www.etseq.urv.es/doctorat/                                       https://www.facebook.com/docdeq/ 

Figura 7. Captures de pantalla de les webs relacionades amb el programa. 

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

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

veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del programa de doctorat, 

el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.  

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

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

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

l’apartat de qualitat del 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 al web  

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

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

assoleix l’estàndard segons el qual la institució garanteix un fàcil accés a la informació 

rellevant del programa de doctorat a través a tots els grups d’interès, que inclou els 

resultats del seguiment i, si s’escau, de la seva acreditació.  

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

L’EPD té publicat al seu 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 d’aquest informe.  

http://www.etseq.urv.es/doctorat/
https://www.facebook.com/docdeq/
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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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.  
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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/a de màster i dels programes de doctorat a avaluar i 

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

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

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

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

de possibles modificacions de la memòria.  

Els informes de seguiment de les titulacions i l’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 
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d’acreditació de programes de doctorat, se’n farà la oportuna revisió i actualització 

per incorporar els aspectes que siguin necessaris. 

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

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

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

 

La implantació del SIGQ ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el 

manteniment i millora en d’altres casos, de diferents instruments i procediments per 

a recollir la informació sobre la satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la 

gestió dels programes de doctorat. Aquests instruments es defineixen en cada un 

dels processos del SIGQ dins de l'activitat anomenada "Satisfacció dels agents 

d'interès” i se’n fa el seguiment i anàlisi dels resultats en el marc dels procés del 

SIGQ "PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions". La utilitat d’aquests 

instruments es valora amb més detall a l’apartat Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes 

de suport a l’aprenentatge, d’aquest mateix informe. 

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

 

 Revisió i actualització del SIGQ 

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

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

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

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

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

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

contínua de les titulacions. Tots els agents d’interès de l’Escola estan implicats en la 

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. 

 i de certificació del SIGQ, a més d’aspectes interns de la URV. 

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 revisats (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 Elaboració i revisió de la política i els objectius (Màster i Doctorat) 
o Definició, revisió i millora del SIGQ (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/Acreditacio%20de%20titulacions_rev_.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/Definicio%20revisio%20i%20millora%20del%20SIGQ.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Modificacio%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Planificacio%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Publicacio%20informacio%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/Suspensio%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_propia/estruct

ura/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 Nanociència, Materials i Enginyeria Química està format 

per 96 directors de tesis, dels quals 79 són membres de la URV i 17 són externs. La 

major part dels directors externs (74%) procedeixen d’institucions d’investigació 

associades a la URV (ICIQ, IRTA, CTQC i IREC). La resta de directors provenen 

d’universitats com Federal de Rio de Janeiro (Brasil) i Soochow (Xina) o d’empreses 

com Dow Chemical. Tots aquests directors externs posseeixen una activitat docent i 

de recerca reconeguda ja que són professors i/o directors de grups de recerca amb 

nombroses publicacions de qualitat i participen com a co-directors de tesi, fruit de 

col·laboracions amb directors de la URV. 

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

directors/es de tesi de la URV.  

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

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

acreditada excel·lent ja que actualment un 68% dels directors/es de tesis del 

programa tenen sexennis vius (vegeu taula 4.2 de l’annex 2) i per tan compleixen 

amb l’estàndard mínim del 60% necessari per la verificació de la titulació. Aquest 

percentatge s’ha reduït lleugerament respecte la verificació del programa on el 

percentatge era del 70%. Dels 21 directors nous que es van incorporar al programa 

que no són membres de cossos universitaris o ICREA, el 62% disposen d’algun tipus 

d’acreditació de recerca o van guanyar convocatòries postdoctorals competitives com 

a Ramón y Cajal o Beatriu de Pinós.  

Els directors/es de tesi del programa de doctorat participen en 64 projectes de 

recerca competitius i d’aquests un 97% tenen un investigador principal entre els 

directors/es del programa. Així mateix van gaudir de 46 altres ajuts i contractes (ex. 

TecnioSpring, valorització del coneixement, promoció de la recerca, contractes de 

transferència de tecnologia, etc.) i 12 dels grups de recerca del programa van ser 



 

 

    25 

reconeguts en la darrera convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels 

grups de recerca (SGR 2014). 

La figura 8 mostra la tipologia de projectes actius en què participen els directors de 

tesi del programa. Com es pot veure, hi ha un bon balanç entre projectes nacionals 

i europeus, destacant la participació en 2 xarxes europees Innovative Training 

Networks (ITN) per a la formació de doctors (SNAL i SMARTMEM).  

 

Figura 8. Nombre i tipologia de projectes actius en que participen els directors de tesi del 

programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. 

Els directors/es de tesi del programa han aconseguit un total de 1056 contribucions 

científiques rellevants els darrers cinc anys (659, un 62% si es compta des de 2013) 

amb una distribució uniforme al llarg dels cinc anys (figura 9). D’aquestes 

contribucions, el 74% corresponen als directors de la URV i el 26% als de l’ICIQ i la 

resta a les altres institucions que participen en el programa. Com es por veure, el 

91.5% de les contribucions corresponen a articles d’investigació, el 7.4% a 

“proceedings” de congressos i la resta a articles de revisió i capítols de llibre. Pel que 

fa a les àrees ISI, les àrees principals relacionades amb el programa (nanociència i 

nanotecnologia, ciència de materials, enginyeria química i ambiental) estan molt ben 

representades, la qual cosa indica un alt grau d’interdisciplinarietat en la recerca que 

es porta a terme en el programa. Finalment, destaca l’alt nombre de citacions que 

van rebre aquestes contribucions, amb un promig de 12 citacions per article i un 

índex h de 44. 
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Figura 9. Indicadors de les publicacions dels directors de tesi del programa de doctorat en 

Nanociència, Materials i Enginyeria Química en els darrers 5 anys. 

 

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

doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual el professorat del 

programa té una activitat de recerca acreditada.  

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

Pel que fa als 96 directors/es de tesis del programa de doctorat en Nanociència, 

Materials i Enginyeria Química, considerem que és suficient per dirigir les 86 tesis 

doctorals matriculades els cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16.  

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

següents: 

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

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

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

és d’un mínim d’1.5 crèdits fins a un màxim de 4.5 crèdits en funció de la disponibilitat 

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

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

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

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

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

de l'inici dels cursos de doctorat/màster, que s'ha de repartir entre els codirectors/es 
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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 al 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 amb el 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 Brentel, investigador expert en el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seva aplicació.  

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

per l’EPD: 
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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 cas del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, 

11 directors de tesi del programa van participar en els tallers d’iniciació a la supervisió 

doctoral organitzats per l’EPD, 8 dels quals son professors joves (lectors o agregats 

de nova incorporació) i que van valorar molt positivament la experiència.  

Així mateix destaca el fet que els quatre departaments de la URV que participen 

disposen de programes rotatius d’assignació de beques de plantilla (dins del 

programa Martí i Franquès per a la contractació de personal investigador predoctoral 

en formació) que garanteixen que, en la mesura de les possibilitats pressupostàries 

dels departaments, una part important de directors de tesi del programa tinguin 

assegurat un ajut predoctoral cada 3-4 cursos acadèmics. Això és, sense dubte, un 

incentiu important que el professorat valora molt positivament i que ha fet que un 

total de 28 professors hagin dirigit o estan dirigint tesis actualment. També es pot 

mencionar l’acord URV-IRTA pel cofinançament d’ajuts, del que el programa es va 

beneficiar amb la incorporació de 3 doctorandes en els tres cursos del seguiment, i 

el programa d’ajuts/contractes predoctorals del ICIQ.  

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

assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta 

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

En referència a la participació d’investigadors estrangers, el programa de doctorat en 

Nanociència, Materials i Enginyeria Química ha subscrit acords de codirecció de tesi 

amb tres universitats estrangeres (Montpellier (França) Federal de Rio de Janeiro 

(Brasil) i Soochow (Xina)). En aquests casos, els estudiants involucrats tenen, a part 

d’un director de la URV, un co-director d’aquestes Institucions, en les que el 

doctorand ha realitzat estades de recerca d’entre tres mesos i un any amb l’objectiu 

d’obtenir la menció internacional.  

Per un altre costat, tot i que fins al moment només s’han defensat 5 tesis doctorals 

del programa verificat el 2013, històricament en els programes de doctorat anteriors 

(Enginyeria Química, Ambiental i de Processos i el de Nanociència i Nanotecnologia) 

la composició dels tribunals de tesi ha inclòs un investigador estranger en un 87% 

dels casos. És a més habitual que l’investigador estranger imparteixi una xerrada 

com a part del programa de Seminaris Multidisciplinaris que impulsa el programa 

(http://www.etseq.urv.cat/seminaris). És intenció de la comissió acadèmica 

mantenir aquesta alta participació d’investigadors estrangers al programa. 

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

assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta 

amb un grau de participació de professorat estranger adequat a l’àmbit científic del 

programa.  

 

 

  

http://www.etseq.urv.cat/seminaris
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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 de tesis en relació a: 

 L’accés als estudis de doctorat (només per a doctorands) 

 La supervisió dels doctorands (només per a directors) 

 El programa de doctorat (la formació, el seguiment i l’avaluació, etc.) 

 L’organització universitària dels estudis de doctorat (acadèmica i 

administrativa)  

Les taules 2 i 3 mostren els resultats de les enquestes aplicades a estudiants i 

directors de tesi del Programa de Doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria 

Química. En total, es van obtenir 18 respostes d’estudiants i 11 de directors de tesi. 

Les preguntes formulades havien de ser puntuades d’1 a 10, per tant aquelles 

respostes puntuades amb 6 o més van ser considerades satisfactòries (grau de 

satisfacció = (número de respostes puntuades entre 6 i 10)/(total de respostes)). La 

resta de resultats es mostren en l’annex 3. 

Com es pot veure, en general el grau de satisfacció global és alt en ambdós casos 

(més d’un 80%), tot i que aquesta valoració ha de ser analitzada amb compte degut 

al limitat nombre de respostes obtingudes. En particular, els estudiants van valorar 

molt positivament els processos administratius de preinscripció, admissió i matricula, 

així com el treball de la comissió acadèmica i de l'Escola de Postgrau i Doctorat i van 

ser més crítics amb el sistema d’avaluació obligatòria, encara que no van explicar els 

motius d’insatisfacció. Així mateix, els estudiants van proposar que es millori la 

comunicació en anglès, per exemple, incrementant el número de cursos PROFID 

oferts en anglès. Pel que fa als directors de tesi, més de la meitat dels enquestats 

van mostrar insatisfacció amb la nova regulació introduïda amb el RD 99/2011 ja que 

consideren que no s’incorporen millores significatives i que limitar els doctorats a tres 

anys pot disminuir la qualitat de la recerca i els directors es veuran obligats a 

plantejar projectes que l'estudiant pot realitzar en tres anys o menys. Ambdós 

col·lectius van considerar que l’eina informàtica utilitzada per avaluar el DAD i PLAINV 

s’ha de millorar extensament, aspecte en el que ja treballa l’EPD. 

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). 
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Taula 2. Resultat de les enquestes als estudiants (19 respostes) 

PREGUNTA 
GRAU DE 

SATISFACCIÓ 

El procés de preinscripció i d'admissió al programa de doctorat tal com 
està dissenyat és transparent i entenedor 

83% 

El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil 83% 

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

55% 

Les activitats formatives organitzades per als doctorands són adequades 67% 

El seguiment i atenció per part del director/tutor de tesi és l'adequat 77% 

El sistema d'avaluació del DAD i PLAINV usat a la URV a través de la revisió 
del DAD i PLAINV del doctorand i elaboració de l'informe d'avaluació, és 
adequat 

61% 

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

61% 

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

88% 

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

72% 

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

61% 

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

83% 

En general, el grau de satisfacció global con el programa de doctorat és: 83% 

 
Taula 3. Resultat de les enquestes als directors de tesi (11 respostes) 

PREGUNTA 
GRAU DE 

SATISFACCIÓ 

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

45% 

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 

72% 

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

81% 

Consideres adequada l'estructura dels estudis de doctorat (activitats 
formatives, línies de recerca, etc.)? 

81% 

Consideres que les infraestructures, instal·lacions i els equipaments 
disponibles per dur a terme els estudis de doctorat són adequats? 

81% 

Com valores, el funcionament de la comissió acadèmica del programa de 
doctorat i la seva coordinació? 

100% 

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?  

80% 

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

81% 

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? 

63% 

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

54% 

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.)? 

80% 

Les eines disponibles per gestionar els estudis de doctorat són suficients i 
adequades (SAD, dipòsit de la tesi doctoral, defensa, informes i dades, 
etc.)? 

80% 
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Els tràmits relacionats amb el dipòsit i la defensa de la tesi són 
entenedores i adequats? 

80% 

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

80% 

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

81% 

 
 

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

En el cas del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química, 

per a la realització de la tesi doctoral el doctorand/a s’integra en un dels grups 

d’investigació dels departaments o centres de recerca que participen en el programa, 

d’acord amb el que consta a l’apartat 8 de la memòria de verificació. Els grups de 

recerca li faciliten un lloc de treball i disposen de les infraestructures científiques i 

recursos del grup de treball. Així mateix els doctorands també disposen dels recursos 

materials de les escoles, facultats, instituts i centres de recerca, així com de serveis 

generals de la URV com el Servei de Recursos Científics i Tècnics, el Centre de 

Ciències Òmiques, el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots 

aquests recursos són adequats pel nombre de doctorands/es del programa i per 

desenvolupar les tasques concretes de la tesi doctoral.  

A més, al llarg del curs 2013-2014 es va condicionar per iniciativa del Departament 

d’Enginyeria Química un espai d’oficina compartit i exclusiu per als doctorands amb 

20 escriptoris i connexió a internet en un espai no utilitzat d’aquest departament on 

els estudiants poden treballar fora dels laboratoris i a qualsevol hora i dia de la 

setmana. A aquest espai hi poden accedir tots els doctorands del programa que ho 

necessitin, prèvia autorització del coordinador del programa i del departament 

implicat.   

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

assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual els recursos materials 

disponibles són 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 al seu web té una pàgina dedicada als futurs estudiants on consta informació 

bàsica sobre què és un programa de doctorat, l’oferta dels programes de doctorat de 

la URV, l’accés i la matrícula.  

Els serveis d’orientació acadèmica i d’investigació propis del programa de doctorat 

en Nanociència, Materials i Enginyeria Química són accessibles a les pàgines webs 

pròpies. Qualsevol dubte es resol a nivell individual pel coordinador del programa o 

per la secretaria de departament que gestiona el doctorat. També es poden realitzar 



 

 

    33 

consultes per correu electrònic o de manera presencial a través d’entrevistes 

personals.  

Cada curs acadèmic el programa organitza una sessió de benvinguda per als 

estudiants de nova incorporació (Welcome and Information Session) al voltant dels 

mesos de febrer/març (Figura 10). En aquesta jornada s'explica als estudiants les 

característiques i estructura del programa, les seves activitats formatives, així com 

l’avaluació anual mitjançant el document d'activitats i el pla d'investigació. La sessió 

es realitza en anglès i estan invitats també els directors de tesi i el personal tècnic 

que gestiona el programa. La informació presentada pel coordinador en la jornada 

s’envia posteriorment a tots els estudiants i directors de tesi, s’explica personalment 

als estudiants que arribin després de la jornada i es accessible a la web del programa. 

Aquesta activitat es complementa amb una sessió pràctica on el coordinador del 

programa explica les característiques i calendari de l’avaluació anual i l’eina web que 

es fa servir.  

 

  

Figura 10. Fotografies dels participants en les jornades de benvinguda del programa de 

doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. 

 

A més, l’EPD 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 rellevants per la seva carrera, i les implicacions que 

té la realització dels estudis de doctorat a la URV. Per altra banda, des de la pàgina 

principal de la URV (www.urv.cat) també poden accedir a l’enllaç de “La vida al 

Campus”, tant en català com en castellà i anglès. Totes les pàgines webs 

http://www.urv.cat/
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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 como en el cultural i 

personal. Es pot accedir a la pàgina web de l’I-Center a través de la pàgina 

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

directament: 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

integració al món laboral, així com les activitats que s’organitzen des d’Ocupació 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). 

Per la seva part, el programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria 

Química fa tres anys que porta a terme una iniciativa anomenada “Is there life after 

PhD?” en la que dos antics estudiants graduats en el programa de doctorat anterior 

(Enginyeria Química, Ambiental i de Processos) exposen la seva experiència 

professional abans i després d’obtenir el títol de doctor. Aquests antics estudiants 

provenen tant de la indústria com del món acadèmic. Després de les presentacions 

segueix una discussió amb els nous estudiants que serveix com a motivació i 

intercanvi d’experiències. Aquesta activitat forma part de les jornades doctorals que 

el programa organitza cada any com a part de les activitats formatives (Doctoral 

Day) i els invitats també participen com a jurat en la competició de pòsters que forma 

part de la jornada.  

El programa també manté una secció “Alumni” al web on recull els detalls de les tesis 

defensades des de 2011 (http://etseq.urv.cat/doctorat/alumni/thesis/). Aquesta 

file:///D:/Users/49646274-s/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NUM46VXE/www.urv.cat
http://www.urv.cat/international/index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.html
http://etseq.urv.cat/doctorat/alumni/thesis/
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secció està en procés de ser actualitzada amb els detalls de les posicions actuals que 

ocupen els doctorands graduats. 

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

assoleix amb excel·lència 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.  

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’aprenentatge són 

coherents amb el perfil formatiu.  

Els procediments i mecanismes concrets per valorar el progrés i resultats 

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

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

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

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

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

El programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química ha establert 

que per totes les activitats formatives obligatòries els mecanismes de supervisió i 

seguiment són el Pla d’investigació i el document d’activitat del doctorand/a que 

s’avalua anualment pels directors/es de la tesi, els tutors/es i per la Comissió 

Acadèmica del programa. El seguiment i avaluació del Pla d’Investigació i el document 

d’activitats es realitza a través d’una plataforma on-line d’acord amb el procediment 

PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand/a, on els doctorands/es registren 

les activitats desenvolupades i el pla d’investigació i els directors/es de la tesi i els 

tutors/es han de validar les activitat registrades, i emetre un informe que es centrarà 

amb el grau de desenvolupament assolit pel doctorand/a en les competències 

incloses al perfil formatiu. Finalment, la Comissió Acadèmica, en base a la informació 

registrada i l’Informe dels directors/es i tutors/es de cada doctorand/a certifica que 

els aprenentatges reflectits són coherents amb el perfil de formació. 

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

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

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. 

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

Nanociència, Materials i Enginyeria Química donat que es van iniciar el curs 2013-14, 

d’acord amb la durada dels programes de doctorat que estableix l’art. 3 del RD 

99/2011, un estudiant ja va defensar la seva tesi i altres 4 van ser depositades 

l’octubre de 2016, per tant començarem a disposar de les primeres tesis defensades 

i dels primers graduats del programa. Dels 28 doctorands/es que van iniciar la tesis 

el curs 13-14 a temps complet esperem tenir 18 tesis defensades a temps complet 

en finalitzar el curs 16-17 amb una durada mitjana de realització de tesi al voltant 

dels 3.5 anys. D’aquestes tesis, esperem que més del 75% siguin amb menció 

internacional.  

 

 

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

assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual les tesis doctorals, les activitats 

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

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

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

costat el nombre d’estudiants de nou accés el curs 2013-14 (28) i per l’altre que en 

aquests 3 cursos el % de doctorands/es que han abandonat el programa de doctorat 

és del 7.2%. Tots excepte un estudiant no es van presentar a l’avaluació en segona 

convocatòria ni van demanar la baixa voluntària.   

 

En aquests tres cursos, i fins el tancament d’aquest informe, la producció científica 

en termes de publicacions de les tesis doctorals és de 40 articles en revistes 

indexades, cosa que es considera satisfactori si considerem que 28 estudiants van 

començar la seva tesi el curs 13-14. Aquesta producció s’incrementarà a mesura que 

es defensin les tesis doctorals, esperant una mitjana de 3 articles per tesi defensada.  
 

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

els doctorands/es que van començar els cursos 2013-14 i 2015-16 han realitzat com 

a mínim una estada de mobilitat a l’estranger, sobretot a institucions acadèmiques i 

de recerca de Europa, ja que aquesta era una de les activitats formatives obligatòria 

i transversal de la URV i que formava part de la memòria de verificació. Aquestes 

estades per tant consten registrades al Document d’activitats de cada doctorand/a.  

 

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 

No aplicable. 

En aquest primer seguiment, no es disposa encara de suficients titulats del programa 

de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. Durant els propers 
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cursos, a mesura que es disposin de resultats en aquest àmbit, s’analitzaran amb 

l’objectiu de determinar si són adequats i si es poden introduir millores en el 

programa arrel de l’anàlisi feta. 
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4. Valoració, proposta del pla de millora i bones pràctiques 

4.1. Valoració del desenvolupament del programa 

Com a conclusió general, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en 

Nanociència, Materials i Enginyeria Química valora molt positivament el 

desenvolupament i resultats inicials obtinguts en els primers tres cursos 

d’implantació del programa. Els punts forts i accions de millora es reconeixen a 

continuació. 

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

presenta un punt fort en la qualitat i el perfil dels estudiants que han ingressat al 

programa, així com en l’alt grau d’internacionalització del programa i el % d’alumnes 

amb ajut/contracte. Detectem, però, que es va produir un nombre important d’altes 

de directors de tesi, per la qual cosa es proposa com a millora fer una revisió de la 

plantilla de directors de tesi (veure millora 1 del Pla de Millora) amb l’objectiu 

d’actualitzar la seva composició tenint en compte com va evolucionant el programa. 

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

mantenir, revisar i actualitzar la informació pública a disposició d’estudiants, futurs 

estudiants i directors de tesi, en conjunt amb l’EPD. En aquest sentit, destaca la 

complementarietat i actualitat de la informació publicada als webs relacionats amb el 

programa. Aquest continuarà sent un eix principal que facilitarà la captació de nous 

estudiants.  

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 i 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 

(v1.0) 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 és 

aviat per avaluar l’eficàcia del SIGQ, creiem que s’està treballant en la bona direcció, 

i plantegem com a millores, finalitzar la revisió i adequació del SIGC (PM-EPD-02 i 

PM-EPD-03 del Pla de Millora general de l’EPD) i elaborar el Manual de qualitat que 

inclou els processos revisats (PM-EPD-01 del Pla de Millora general de l’EPD). 

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

l’experiència i excel·lència de l’activitat de recerca del professorat que participa en el 

programa. Aquest aspecte ja es comença a evidenciar en els resultats preliminars del 

programa en forma de publicacions. També és un punt fort la participació de 

professors i investigadors estrangers ja sigui com a supervisors de tesi o d’estades 

de recerca o en diverses activitats formatives del programa.  
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En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (E5), creiem que 

l’activitat del programa suporta de manera molt positiva la incorporació i el procés 

d’aprenentatge dels estudiants mitjançant un treball de proximitat per part del 

coordinador, la comissió acadèmica i el personal tècnic de suport, que estudiants i 

directors de tesi valoren molt favorablement. Es detecta, però, la necessitat de 

continuar treballant en la implementació del sistema d’orientació professional, com 

s’ha exposat anteriorment, i de recollida d’informació sobre els futurs estudiants 

graduats i la satisfacció amb la seva formació al programa. Això es farà en conjunt 

amb l’EPD, tal com es va descriure a l’estàndard 5.  

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (E6), cal també reiterar que 

en aquest moment de desenvolupament del programa, no es disposa de prou 

informació per avaluar-los. Les dades i indicadors disponibles comencen a marcar, 

però, una tendència molt positiva, on destaquen els resultats de publicacions i 

estades a l‘estranger. Aquest és un eix en què la coordinació del programa mantindrà 

un seguiment continuat per garantir i aconseguir indicadors rellevants, d’acord amb 

l’alta qualitat formativa que considerem que té el programa. 
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4.2. Pla de millora del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química  

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

Diagnòstic Identificació de les 

causes 

Objectius a assolir Accions 

proposades 

Prioritat Responsable Terminis Implica 

modificació? 

Nivell (programa 

de doctorat, 

centre, 

universitat.) 

Incorporació de nous 

directors de tesi 

Professors de nova 

incorporació, o noves 

col·laboracions de 

recerca resultant en 

direccions o codireccions 

de tesi 

Actualitzar la plantilla 

de directors de tesi 

tenint en compte com 

va evolucionant el 

programa. 

[1] Revisió de la 

plantilla de 

directors de tesi 

 

normal Coordinador i 

comissió 

acadèmica 

 No Programa de 

doctorat 

No disposar de dades 

sobre la satisfacció dels 

alumnes de doctorat 

sobre 

l’orientació  professional 

 Necessitat de 

continuar treballant en 

la implementació del 

sistema d’orientació 

professional, i de 

recollida d’informació 

sobre els futurs 

estudiants graduats i la 

satisfacció amb la 

seva formació al 

programa 

[2] Projecte 

institucional en el 

que s’està 

revisant, 

simplificant i 

millorant els 

mecanismes de 

recollida de dades 

sobre la satisfacció 

de l’alumnat 

alta Servei 

Ocupació URV 

 No URV 
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4.3. Identificació de bones pràctiques  

Considerem com a bones pràctiques que es porten a terme al programa, i que poden 

servir d’exemple per altres programes de doctorat, de la URV o de fora, les següents: 

 

- L’adequació d’un espai d’oficina compartit i exclusiu per als doctorands, que 

permet fomentar el sentiment de pertinença i la col·laboració entre els doctorands 

del programa 

- La Sessió de Benvinguda pels doctorands de nova incorporació, on participen tots 

els agents implicats en el desenvolupament del doctorat en el marc del programa 

(doctorands, directors de tesi i personal d’administració i serveis) 

- La iniciativa “Is there life after PhD?”, en la qual participen doctors egressats del 

programa 

- El projecte “Alumni” a la web del programa, on es recull la informació de les tesis 

defensades des de 2011. 

 

4.4. Propostes de modificació de la memòria 

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

4.5. Seguiment del Pla de Millora anterior 

Ara no és aplicable, en tractar-se del primer seguiment.  

4.6. Seguiment de les recomanacions externes 

Per ara, no aplica. 
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Annexos 

Annex 1. Ubicació de la informació pública 

DIMENSIÓ 

CONTINGUTS  
(Segons Guia per al seguiment dels 

programes oficials de doctorat .2015, 
AQU) 

DENOMINACIÓ URV  
(del document o pàgina web on 
es troben aquests continguts) 

ENLLAÇ 

ACCÉS AL 
PROGRAMA DE 
DOCTORAT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Objectius del programa 
  

Presentació a la pàgina web de 
cada titulació 

a nivell de titulació: 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/  

Perfil d’ingrés 
  

Presentació a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/  

Perfil de sortida 
  

Presentació 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/  

Nombre de places ofertes 
  

Presentació 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/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/7710/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/7710/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/7710/acces-i-
admissio/  

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

Beques Ajudes i premis per a estudis de 
doctorat 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-
becas/ajudes-i-premis/  

ORGANITZACIÓ 
  
  
  
  
  

Línies de recerca Línies de recerca i directors a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-
recerca/  

Activitats formatives 
  

Activitats formatives 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/activitats/  

Procediment per a l’elaboració i defensa 
del pla de recerca 

Elaboració tesi   /  Procés de 
dipòsit i defensa de la tesi 
  

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/  

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/      

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA 
  
  
  
  
  

Normativa acadèmica 
  

Accés, normativa i documentació                                
Doctorands - Normativa 

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

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-
becas/normativa/  

Durada dels estudis i permanència Permanència i durada dels 
estudis 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-
becas/durada-dels-estudis/  

Calendari acadèmic Calendari doctorat http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/calen
daris/carlendaris%2016-
17/Calendari%20Processos%20Doctorat%20Curs%202016-
%2017.pdf  

Recursos d’aprenentatge: Espais virtuals 
de comunicació, Laboratoris, Biblioteca o 
Altres 

CRAI http://www.urv.cat/crai/ 

Sistema de garantia interna de la qualitat Garantia i qualitat http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/  

PROFESSORAT 
  
  
  
  
  

Professorat del programa 
  

Línies de recerca i directors 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-
recerca/  

Perfil acadèmic i investigador 
  

Línies de recerca i directors 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-
recerca/  

Informació de contacte 
  

Línies de recerca i directors 
  

a nivell de titulació 
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/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/7710/index/  

     Font: Escola de Postgrau i Doctorat (octubre 2016) 
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Annex 2. Dades sobre directors, projectes, contribucions científiques i tesis 
defensades 

Taula 4.1. Total de directors de tesi del programa (URV i externs) 

Programa Interns Externs Total 

Antropologia i Comunicació 20 4 24 

Biomedicina 84 30 114 

Ciència i Tecnologia Química 33 31 64 

Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria 22 31 53 

Dret 33 14 47 

Economia i Empresa 37 16 53 

Enologia i Biotecnologia 20 11 31 

Estudis Humanístics 51 23 74 

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 29 4 33 

Nanociència, Materials i Enginyeria Química 66 30 96 

Nutrició i Metabolisme 25 7 32 

Salut, Psicologia i Psiquiatria 33 8 41 

Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 30 8 38 

Turisme i Oci 20 6 26 

Arqueologia Clàssica 12 36 48 

Enginyeria Termodinàmica de Fluids 6 9 15 

Neurociències 6 0 6 

Tecnologia Educativa 14 15 29 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 3 0 3 

Mecànica de Fluids 4 0 4 

Ciència Cognitiva i Llenguatge 7 2 9 

Infermeria i salut 20 5 25 

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques 8 0 8 

Total 583 290 873 
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Taula 4.2. Directors de tesis URV del programa amb sexennis vius 

Programa de doctorat No vius Vius 
Total de 

directors  de la 
URV (1) 

Antropologia i Comunicació 2 18 20 

Arqueologia Clàssica 5 8 13 

Biomedicina 40 46 86 

Ciència Cognitiva i Llenguatge 3 4 7 

Ciència i Tecnologia Química 7 32 39 

Dret 12 22 34 

Economia i Empresa 13 26 39 

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la 
Seguretat 

9 21 30 

Enginyeria Termodinàmica de Fluids 2 5 7 

Enologia i Biotecnologia 8 15 23 

Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria 20 4 24 

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i 
Polítiques 

1 7 8 

Estudis Humanístics 32 27 59 

Infermeria i salut 11 10 21 

Mecànica de Fluids 0 4 4 

Nanociència, Materials i Enginyeria 
Química 

23 48 71 

Neurociències 2 4 6 

Nutrició i Metabolisme 6 23 29 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 0 3 3 

Salut, Psicologia i Psiquiatria 11 25 36 

Tecnologia Educativa 13 5 18 

Tecnologies per a Nanosistemes, 
Bioenginyeria i Energia 

6 24 30 

Turisme i Oci 8 12 20 

Total general 234 393 627 

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

dades. 
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Taula 4.3. Nombre Projectes de recerca competitius del 2015 

 

  

Programes de Doctorat Nº Projectes de recerca 

Antropologia i Comunicació 17 

Arqueologia Clàssica 18 

Biomedicina 86 

Ciència Cognitiva i Llenguatge 2 

Ciència i Tecnologia Química 39 

Dret 33 

Economia i Empresa 33 

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 27 

Enginyeria Termodinàmica de Fluids 7 

Enologia i Biotecnologia 32 

Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria 9 

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques 9 

Estudis Humanístics 42 

Infermeria i salut 22 

Mecànica de Fluids 4 

Nanociència, Materials i Enginyeria Química 103 

Neurociències 1 

Nutrició i Metabolisme 32 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 2 

Salut, Psicologia i Psiquiatria 28 

Tecnologia Educativa 11 

Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 15 

Turisme i Oci 20 
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Taula 4.4. Nombre de contribucions científiques rellevants dels darrers cinc anys. 

 

Programa de doctorat Article 
Proceeding/
Conference 

Paper 
Review 

Total 
general 

Antropologia i Comunicació 93  7 100 

Arqueologia Clàssica 34  1 35 

Biomedicina 1497 2 70 1569 

Ciència Cognitiva i Llenguatge 32   32 

Ciència i Tecnologia Química 699 1 39 739 

Dret 95  16 111 

Economia i Empresa 217  8 225 

Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la Seguretat 

375 4  379 

Enginyeria Termodinàmica de Fluids 60  4 64 

Enologia i Biotecnologia 306  14 320 

Erasmus Mundus en Quaternari i 
Prehistòria 

280  6 286 

Estudis de Gènere: Cultures, 
Societats i Polítiques 

29  5 34 

Estudis Humanístics 154  32 186 

Infermeria i salut 138  7 145 

Mecànica de Fluids 45   45 

Nanociència, Materials i 
Enginyeria Química 

1190 6 7 1203 

Neurociències 22 1 5 28 

Nutrició i Metabolisme 689  39 728 

Nutrigenòmica i Nutrició 
Personalitzada 

63  6 69 

Salut, Psicologia i Psiquiatria 349 1 16 366 

Tecnologia Educativa 90 1 1 92 

Tecnologies per a Nanosistemes, 
Bioenginyeria i Energia 

425  10 435 

Turisme i Oci 94  4 98 

Total general 6976 16 297 7289 
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Taula 4.5. Nombre de directors de tesis defensades 

Programa Doctorand Director -Tesis       

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

PROGRAMA DE DOCTORAT EN 

NANOCIÈNCIA, MATERIALS I 

ENGINYERIA QUÍMICA 

BASSIT 

MEGALAA, 

GORG 

ABDELMASSIH 

PALLARÉS 

CURTO, JORGE 

MARÍA 

    1 

VERNET PEÑA, 

ANTONIO 

    1 

Total      0 0 2 
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Taula 4.6. Total de directors de tesi de la URV que compleixen els criteris d’ 

Investigadors actius 

Programa de Doctorat 
No 

investiga
dor actiu 

Investiga
dor actiu 

Total 
general 

Antropologia i Comunicació 2 18 20 

Arqueologia Clàssica 1 12 13 

Biomedicina 34 52 86 

Ciència Cognitiva i Llenguatge 3 4 7 

Ciència i Tecnologia Química 3 36 39 

Dret 8 26 34 

Economia i Empresa 5 34 39 

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la 
Seguretat 

2 28 30 

Enginyeria Termodinàmica de Fluids 1 6 7 

Enologia i Biotecnologia 3 20 23 

Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria 20 4 24 

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i 
Polítiques 

1 7 8 

Estudis Humanístics 14 45 59 

Infermeria i salut 4 17 21 

Mecànica de Fluids 0 4 4 

Nanociència, Materials i Enginyeria 
Química 

10 61 71 

Neurociències 2 4 6 

Nutrició i Metabolisme 2 27 29 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 0 3 3 

Salut, Psicologia i Psiquiatria 8 28 36 

Tecnologia Educativa 2 16 18 

Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria 
i Energia 

0 30 30 

Turisme i Oci 2 18 20 

Total general 127 500 627 
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Annex 3. Resultats de les enquestes de satisfacció 

Taula 5.1. Satisfacció dels directors. 

Pregunta (*) Mitjana 

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

significatives? 
5,5 

Consideres que regular la permanència dels estudis de doctorat (durada segons la dedicació a temps 
complert o temps parcial, pròrrogues, baixes) és una mesura adequada pe a la formació doctoral 

7,1 

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

7,4 

Consideres adequada l'estructura dels estudis de doctorat (activitats formatives, línies de recerca, etc)? 8,4 

Consideres que les infraestructures, instal·lacions i els equipaments disponibles per dur a terme els 

estudis de doctorat són adequats? 
7,5 

Com valores, el funcionament de la comissió acadèmica del programa de doctorat i la seva coordinació? 8,3 

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? 
7,3 

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

6,5 

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? 

7,0 

L'eina informàtica de la URV utilitzada per avaluar el DAD i PLAINV és adequada? 5,7 

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.)? 

6,8 

Les eines disponibles per gestionar els estudis de doctorat són suficients i adequades (SAD, dipòsit de la 

tesi doctoral, defensa, informes i dades, etc.)? 
7,2 

Els tràmits relacionats amb el dipòsit i la defensa de la tesi són entenedores i adequats? 7,8 

L'atenció rebuda pel personal de l'Escola de Postgrau i Doctorat és adequada? 6,9 

En general el grau de satisfacció global respecte els estudis de doctorat és: 7,5 

Incidències i/o problemes detectats: 

Pregunta sobre las instalaciones: las proporciona el grupo de investigacion, por lo que creo que no es relevante. - 
Pregunta sobre si la supervision debe estar pautada: creo que eso es entrar en un terrenoque no os compete. Debeis 

desarrollar un sistema de deteccion de alarmas temprano, pero si considerais que teneis que entrar en el dia a dia de 
la supervision es que vivimos en mundo paralelos e irreconciliables. Y si eso supone mas burocracia, entonces 

entendemos las cosas de forma muy diferente. - Pregunta sobre el DAD y el PLAINV: para mi es un aspecto 
burocraticoque debe rellenar todo el mundo y que no sirve, dado que en la amplia mayoria de casos la situacion es 
correcta y la tarea simplemente distrae esfuerzos. Creo que se debe diseñar un procedimiento para detectar problemas, 

no para monitorizar las tareas de investigacion para cumplir con una auditoria externa o similar. - Pregunta sobre la 
herramienta inforamtica. los estudiantes aparecen duplicados y no queda claro donde hay que hacer las cosas. - En la 

encuesta falta una respuesta no lo se o no sabe no contesta. Por ejemplo, laa referente a si la pagina web tiene la 
informacion de forma clara o sobre la atencion en la escuela de postgrado y doctorado. No lo se. - Pregunta sobre les 

eines per gestionar...: creo que los informes externos, en el caso de presentar evidencias externas, como publicaciones 
indexades con revisores externos (articulos ISI) es un aspecto burocratico que no mejora la calidad de la tesis. - los 

doctorados industriales tienen un aspecto diferenciado que obliga la generalitat y que no ayuda: es el relacionado con 
la formacion obligatoria que deben seguir, donde no son flexibles. - Firmar convenios para doctorados dobles es un 
tema del que he renunciado dadas las barreras burocraticas y economicas que existen.   

Referent a la legislació vigent, el limitar els doctorats a tres anys és un error molt greu que devaluarà el títol de doctor 
i contaminarà la qualitat de la recerca, perjudicant els plantejaments arriscats, novedosos i trencadors, en favor dels 

problemes fàcils i predictibles; doncs els directors es veuran obligats a només plantejar projectes de fàcil sol·lució, és 
a dir pels que es vegi a priori que l'estudiant els podrà escometre en tres (de fet menys) anys. // Hem d'aconseguir 

que els nous estudiants rebin la seva tarja d'identificació universitària, sinó abans, en menys de cinc dies laborables 
des del moment que fan efectiu el pagament de la seva matrícula. 

Aspectes positius destacables: 

- La gestion de proximidad que se realiza desde mi departamento es un aspecto clave y fundamental sin el cual la 
perdida de tiempo y esfuerzo aumentaria de forma extrema. Centralizar servicios puede tener sus motivos pero creo 
que hay muchos mas argumentos para mantener una administracion de proximidad. - La posibilidad de defensa por 

articulos es un aspecto positivo que deberia formentarse y utilizarse como indicador de calidad. - Las menciones 
internacionales pueden ser complicadas enperiodos de crisis y en doctorados industriales. - 

Atenció molt professional i eficient del coordinador i de l'Escola de Doctorat. 

Ha estat molt positiu l'exigir a l'estudiant uns objectius concrets anuals. Això els obliga a organitzar-se i a perseguir 
reptes concrets, que ells mateixos han acordat amb el seu director. 

Font: Enquesta de satisfacció dels directors (octubre 2016) 

        (*) Escala de valoració: 1 (molt desfavorable) – 10 (molt favorable)  
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Taula 5.2. Satisfacció dels estudiants. 

Pregunta Mitjana 

El procés de preinscripció i d'admissió al programa de doctorat tal com està dissenyat és transparent i entenedor 7,2 

El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil 7,3 

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

5,7 

Les activitats formatives organitzades per als doctorands són adequades 5,1 

El seguiment i atenció per part del director/tutor de tesi és l'adequat 7,3 

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 

6,1 

L'eina informàticade la URV utilitzada per avaluar el DAD i PLAINV és adequada 5,6 

En general, el grau de satisfacció global de programa de doctorat és: 7,0 

El funcionament de la comissió acadèmica del programa de doctorat i la seva coordinació són adequats 7,5 

Les vies d'informació, comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades 6,7 

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

5,9 

L'atenció rebuda pel personal de l'Escola de Postgrau i Doctorat és adequada 7,7 

Incidències i/o problemes detectats: 

DAD/SAD program is giving error while editing 

DAD systenm is a bit complex. 

I haven't felt any trouble  in two years, the campus environment and Tarragona pleasant 

Soy becario FPI y en la automatrícula no me dejaba seleccionarlo. 

The SAD-DAD program website is not proper, neither for the English nor the tecnical issues. Teaching duties distribution is not equal 
for doctoral students and for their studies. 

I have encountered no problem until now. 

Often when requiring computational resources they were shut down. Complains about absence of the student when there is no proper 

way to count the number of working hours. Supervisor making up some legal aspects instead of just asking for research results. 

Aspectes positius destacables: 

Secretaria is very helpful 

The supervisor is very efficient and guide the research well. 

i like so much in URV, working hours and vacation  

The secretary (Nuria Juanpere) is super helpful.  

very friendly Staff members and coordination.   

Propostes de millora: 

There communication in english could be improved. 

DAD/SAD needs to be improved in matter of language and its design.  

The most important aspect in my opinion is to improve the selection and teaching process for new PhDs. If a group needs a person 
with specific requirements they should properly evaluate the background of the candidates. Otherwise, if a broader background is 
accepted, an integration period of 2-3 months should be present, to prepare the student to properly worrk on the projects assigned to 

him. If the student has to take care of his own education it is useless to even create a PhD programme.  

Un aspecte negatiu és que no sempre la comunicacié entre el director de tesi i l'escola de doctorat és la correcte i doncs qui finalment 

acaba desemparat és l'estudiant.  

Once we have been registrated in URV doctoral program, it is better to provide the student an official registration proof. 

according to my  opinion, the PROFID  courses should be English  

need to improve the distribution of  teaching duties  

Extra information should be given to new PhD students with foreign MSc degree regarding authentication of the transcripts and Diploma.   

Font: Enquesta de satisfacció dels estudiants (octubre 2016) 
        (*) Escala de valoració: 1 (molt desfavorable) – 10 (molt favorable)  


