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0. PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT  

L’Escola de Postgrau i Doctorat (en endavant EPD) de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) es 
va reformular per donar resposta a la nova legislació (RD99/2011) el 26 d’abril de 2012  (aprovat per 
Consell de Govern de 7 de març de 2013). Es va propiciar, doncs, un canvi que permet fer un pas endavant 
en la formació doctoral i integrar noves competències a l'Escola de Postgrau i Doctorat (EPD). El juliol de 
2013, el Consell de Govern de la URV, va aprovar el reglament vigent en l'actualitat. 

El 18 de setembre de 2013 es va constituir el primer Comitè de direcció de l’Escola (en endavant CDE) i al 
juliol de 2013 ja estaven  les primeres Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat existents en 
aquell moment que es van ratificar formalment pel CDE de 18 de setembre de 2013. 

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) de la URV va participar molt activament en la gestació de l’Associació 
Catalana d’Escoles de Doctorat (ACED) que es va reunir per primer cop el 4 de desembre de 2013 a la 
nostra universitat. L’EPD és una unitat que agrupa tots els agents de l'activitat d'R+D+I de la Universitat 
(grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres de recerca propis o 
participats per la URV) i centres de recerca externs (Instituts catalans de recerca, hospitals, CSIC, ...) i que 
té per objecte fonamental l'organització dels estudis de doctorat a la URV. L'Escola de doctorat executa 
polítiques que emanen del II pla estratègic de recerca i innovació de la Universitat, i col·labora en totes 
les iniciatives que la URV duu a terme amb els agents d’R+D+I del Campus d’Excel·lència Internacional 
Catalunya Sud i amb altres organismes, institucions i entitats, públiques o privades, nacionals, estatals o 
internacionals amb què la URV subscriu convenis. 

Com a principal missió, l’EPD té la de constituir un model organitzatiu tant acadèmic com administratiu al 
voltant dels estudis de doctorat que garanteixi la qualitat de l'oferta acadèmica, garantir una formació de 
qualitat de nivell internacional als investigadors en formació (o estudiants de doctorat), tant en l’àmbit de 
formació transversal com en el de la formació per a la recerca, l'eficiència en la gestió, l’aplicació de 
polítiques d’impuls, foment i difusió de la recerca a la societat i impulsi l'excel·lència de la recerca i la 
col·laboració interuniversitària i amb centres de recerca externs a nivell nacional i internacional amb 
l'objectiu de consolidar la URV com una universitat de referència en la formació d'investigadors 

El curs 2013-14 la URV va implantar 23 programes de doctorats verificats per ANECA al juliol del 2013. I 
actualment el curs 2019-2020 els programes vigents són els següents: 

ARTS I HUMANITATS 
 Antropologia i Comunicació 
 Ciutat, Territori i Planificació Sostenible 
 Arqueologia Clàssica (interuniversitari coordina URV) 
 Erasmus Mundus de Quaternari i Prehistòria (Aquest programa no s’ofereix el curs 2019-20) 
 Quaternari i Prehistòria ( s’implantarà el curs 2021-22) 
 Ciència cognitiva i llenguatge (interuniversitari) 
 Estudis Humanístics 

CIÈNCIES 
 Ciència i Tecnologia Química 
 Enologia i Biotecnologia 

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 
 Dret 
 Tecnologia Educativa (interuniversitari) 
 Economia i Empresa 
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 Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques (interuniversitari) 
 Treball Social (interuniversitari) 
 Turisme i Oci 

CIÈNCIES DE LA SALUT 
 Biomedicina 
 Nutrició i Metabolisme 
 Infermeria i Salut (interuniversitari) 
 Neurociències (interuniversitari) 
 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (interuniversitari) 
 Salut, Psicologia i Psiquiatria (interuniversitari coordina URV) 

ENGINYERIES 
 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 
 Nanociència, Materials i Enginyeria Química 
 Enginyeria Termodinàmica de Fluids (interuniversitari) 
 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 
 Mecànica de Fluids (interuniversitari) 

El curs 2016-17, l’Escola de  Postgrau i Doctorat de la URV va començar a oferir els cursos de formació 
transversal, emmarcats en el Programa de Formació transversals (PFT) de Doctorat de la URV.  

L’oferta actual de programes de doctorat permet a l’EPD tenir actualment un total d’uns 300 estudiants 
de nou ingrés,  al voltant de 1200 estudiants matriculats i més de 150 tesis defensades cada curs acadèmic  

 

Taula 1: Evolució nombre d’estudiants, tesis defensades i directors. Font URV en xifres 

 Curs acadèmic 2019-20 (1) 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 
Oferta de places 395 408 477 432 388 362  354 
Estudiants Matriculats (nou 
accés) 235 302 337 322 325 279  254 
Estudiants Matriculats  1223 1215 1155 994 776 502  254 
Tesis defensades a TC 75 137 141 84 28 8  1 
Tesis defensades a TP 5 16 13 8 1 1  0 
Directors totals 956 946 919 866 776 689  547 
Directors tesis defensades 117 213 208 142 48 13  2 

(1) Curs 2019-20 no tancat dades provisionals a 6 de març de 2020. 
Font URV en xifres a març de 2020 

 

Aquests resultats posen de manifest que l’EPD ha estat capaç d’executar polítiques d’atracció i formació 
de nous investigadors, que s’han dut a terme de manera coordinada amb polítiques d’excel·lència en 
l’activitat investigadora i polítiques d’internacionalització. 
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1.PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 

El programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat, verificat pel Consejo 
de Universidades el  23 de juliol de 2013, es va implantar el curs 2013-14. 

Aquest programa substitueix i continua el “Programa de doctorat en Enginyeria Informàtica” que es 
regulava pel decret RD 1393/2007. Aquest programa previ es va iniciar el 2007, abans no n’hi havia cap 
d’aquesta temàtica a la Universitat Rovira i Virgili. Fins el 2013 el programa va començar a funcionar amb 
uns 5-6 alumnes nous per curs. Així doncs, el programa actual ha agafat el relleu d’aquest hi s’ha 
consolidat, augmentant el nombre d’estudiants de doctorat admesos a 15 per curs i tenint uns 45 
estudiants matriculats cada any. El programa compta amb diversos grups de recerca consolidats (AQU, 
Generalitat de Catalunya) que en formen part, així com diversos investigadors de prestigi reconegut. Com 
es veurà a l’autoinforme el programa està assolint uns estàndards de qualitat tant en la seva organització, 
desenvolupament i resultats, destacant el nombre i qualitat de les tesis llegides, així com la seva 
internacionalització. I per tant el programa ofereix unes valoracions, evidències i indicadors que 
demostren uns estàndards de qualitat que, considerem, se situen en l’excel·lència. 

 

El programa de doctorat cobreix dues àrees: (1) l’Enginyeria Informàtica i (2) les Matemàtiques de la 
Seguretat. Aquestes són les dues principals especialitzacions dels grups de recerca del Departament 
d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV. Malgrat que recentment s’ha ampliat l’abast de la 
recerca en Matemàtiques a altres camps no tan directament relacionats amb seguretat informàtica, les 
tesis de matemàtiques continuen tenint un fort component computacional (tant des del punt de vista 
teòric com pràctic). Això fa que el programa de doctorat tingui sentit com a entitat que agrupa aquestes 
dues disciplines, permetent tenir un programa de qualitat i amb una dimensió adequada. 

El programa compta amb una Comissió Acadèmica (CA) formada per 10 membres (Evidència P1.1)  que es 
reuneix mensualment, on es comenten i debaten els temes més rellevants del programa, tal com s’indica 
més avall (Evidència P1.2). Les dates de les reunions es planifiquen a principi de cada curs. 
Excepcionalment, i si no es possible la reunió presencial,  es fan reunions online on els membres es 
comuniquen per e-mail per decidir sobre algun tema urgent. La CA està presidida per la Coordinadora del 
programa. Un dels membres és designat secretari de la comissió i fa les convocatòries, redacta les actes i 
ajuda a la Coordinadora en algunes tasques del doctorat. 

Fins al maig de 2019 la CA estava formada per 13 membres, incloent els caps dels 10 grups de recerca 
implicats al programa. Degut a que els cap de grup solen tenir molts compromisos i a que el nombre de 
grups ha crescut, es va modificar la composició de la CA permetent que els grups designin a qualsevol dels 
seus membres (que sigui professorat del programa) per la CA o bé declinin la seva participació. Malgrat 
que portem menys d’un any, considerem que la CA actual és més operativa i ens permet un funcionament 
més àgil.  

Les activitats fonamentals de la comissió són les següents: (a) decisió sobre les admissions d’estudiants 
en el programa; b) avaluació del seguiment anual dels estudiants; c) coordinació de l’assignació de 
directors/es; d) revisió dels continguts de les línies de recerca i coordinació per evitar encavalcaments; e) 
proposta de les millors tesis del programa pels premis extraordinaris anuals de Tesis Doctorals; f) 
preparació dels informes interns de les tesis doctorals (en base als informes externs); i g) manteniment i 
actualització dels continguts del web del programa. Durant els 6 anys la CA ha dut a terme actes activitats 
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de forma eficient i eficaç, i amb el suport de la secretaria del Departament d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la URV. 

El darrer curs, 2018-19, el programa de doctorat d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 
va comptar amb 55 estudiants de doctorat i un equip de 45 professors/es. Des del curs 2013-14 fins el 
curs 2018-19, se n’han titulat 26 en aquest programa de doctorat (també se’n van titular 19 més mentre 
el programa anterior va estar en procés d’extinció, però aquests no s’han tingut en compte en aquest 
informe). El programa compta amb la participació de 5 grups de recerca reconeguts SGR de la Generalitat, 
estructurats en 4 línies de recerca.  

El programa de doctorat i l’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) impulsen la internacionalització i 
l’excel·lència tant de les tesis, incentivant les mencions internacionals i industrials. Durant el període 
d’avaluació 2013-2019, del total de 26 tesis llegides, n’hi ha hagut un 55% amb menció internacional (14) 
i 1 dins el programa de la Generalitat de Doctorats Industrials. Destaquem que la primera tesi en Doctorat 
Industrial de la URV va ser del nostre programa de doctorat (però corresponia al doctorat previ al que 
s’avalua aquí). Ara que el programa està més consolidat, s’està potenciant la possibilitat de fer doctorats 
en cotutela amb altres universitats estrangeres. Actualment ja en tenim un en marxa i estem treballant 
per aconseguir-ne algun altre.  

2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME 

El procés d’elaboració de l’autoinforme està descrit en el procés PR-EPD-006 Acreditació de titulacions 
(Evidència P2.1) del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (en endavant SIGQ). La redacció inicial a 
partir d’un model d’autoinforme amb comentaris i ajudes (Evidència P2.2) va a càrrec del coordinador o 
de la coordinadora de la titulació, que actua de forma totalment coordinada amb la resta de membres de 
la Comissió Acadèmica, i consulta també a professorat, a directors i directores de tesi i estudiants del 
programa, i compta, en tot moment, amb el suport del personal tècnic de l’EPD i del Gabinet de 
Programació i Qualitat (GPiQ en endavant).  

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD), conjuntament amb el gabinet de la Rectora (GP en endavant) i el 
gabinet de Programació i Qualitat (GPiQ), han proporcionat a cada coordinador i coordinadora del 
programa el model d’autoinforme d’acreditació (Evidència P2.2), els indicadors a través de la intranet URV 
en xifres, les dades addicionals necessàries per completar i contextualitzar la informació inclosa, inclosa, 
en el present informe, la guia d’indicadors de la URV en xifres (Evidència P2.3) i una presentació de 
l’autoinforme feta a coordinadors (Evidència P2.4) al Comitè de Direcció de l’Escola (CDE).  

Durant el procés d’elaboració s’ha tingut en compte també la memòria de verificació del programa del 
2013 (Evidència P2.5), l’informe d’AQU de valoració del seguiment del programa  (Evidència P2.6), 
l’informe de seguiment del programa de doctorat (Evidència P2.7), la modificació de la memòria de 
verificació del 2018 (Evidència P2.8), els resultats de les enquestes de satisfacció (Evidència 3.11), els 
indicadors i dades addicionals, les revisions fetes per l’EPD i el GPiQ. 

En el present informe es consideren els sis cursos que hi ha hagut, des de l’esmentada verificació del 
programa fins el darrer curs acadèmic complert. És a dir, els cursos, 2013- 14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 
2017-18 i 2018-19. I addicionalment s’han inclòs algunes dades del curs 2019-20, però aquestes són 
provisionals ja que la matrícula finalitza el 15 de juny de 2020 i les defenses es computen fins el 30 de 
setembre de 2020. 

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

L’EPD es va reunir amb el GPiQ el 29 de gener de 2020 on vam revisar i ajustar el calendari d’elaboració i 
aprovació dels autoinformes (Evidència P2.11) i ens van traslladar els aspectes més rellevants a considerar 
durant tot el procés d’acreditació, com la constitució de la Comissió d’Avaluació Interna (en endavant CAI) 
i el període d’exposició pública de l’autoinforme a la web de l’Escola. 

Posteriorment el 13 de febrer de 2020 es va constituir la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) (Evidència P 
2.12) amb la següent composició: 

 

Taula 2.1: Composició comissió d’avaluació interna (CAI)  

NOM CÀRREC 

Dr. Josep Ribalta (president)  Director de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

Dra. Maria Àngel Lanuza Secretària de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

Dra. Rosa Caballol Coordinadora del Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química 

Dra. Aïda Valls  
(vocal acadèmic) 

Coordinadora del Programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la Seguretat 

Dra. Maria Jesús Torija Coordinadora del Programa de doctorat en Enologia i Bioteconologia 

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

Dr. Josep Ferré Coordinador del Programa de doctorat en Tecnologia de Nanosistemes, 
Bioenginyeria i Energia 

Dr. Benjamí Martorell  Coordinador Escola de Postgrau i Doctorat, PAS 
Sra. María de los Ángeles 
Ramírez (secretària) 

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

Sr. Aitor Balmaseda  
(vocal estudiant) 

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

Dr. Albert Solé Daura  
(vocal titulat) 

Representant a la CAI dels titulats doctorat i antic doctorand del Programa de 
doctorat en Ciència i Tecnologia Química 

Font: Elaboració pròpia a març de 2020. 

La CAI va revisar els autoinformes d’acreditació i el 27 de febrer de 2020 va aprovar els autoinformes 
d’acreditació i el pla de millora general de l’Escola de Postgrau i Doctorat (Evidència P2.12). A partir 
d’aquest moment s’inicia el procés d’exposició pública i de revisió dels autoinformes per l’EPD i pel 
Gabinet de programació i qualitat. 

Els mecanismes articulats per donar a conèixer el contingut de l’autoinforme als diferents col·lectius que 
formen part del centre, han estat: 

 Període d’exposició pública a l’apartat de Garantia de Qualitat de la web 
 Notícia destacada a la plana web  
 Correu electrònic als membres de l’EPD (PDI, PAS, estudiants). 
 Correu electrònic a professionals i empreses col·laboradores 

Al període d’exposició es va rebre un correu electrònic amb millores molt encertades d’un director de 
departament (Evidència P2.13) que s’han incorporat si eren aspectes generals a tots als autoinformes i els 
específics al programa que va revisar. El programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 
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de la Seguretat va enviar també un correu electrònic a tot el professorat del programa per tal de recollir 
les seves opinions, ja que són les persones més implicades i que coneixen millor les dades. Es van rebre 
aportacions de diversos professors i es van incloure en aquest autoinforme. També es va presentar 
l’autoinforme a la CA del programa, recollint diverses observacions que també han estat incloses. Ajudant, 
tot plegat, a millorar la informació presentada i la seva justificació. Finalment un cop incorporades totes 
les recomanacions i revisions els autoinformes s’aproven per la CA de cada programa ( Evidència P1.2.d) 

Però en plena fase de revisió dels autoinformes, el 15 de març de 2020, es va declarar l’estat d’alarma a 
tot el país per la pandèmia del COVID-19 amb les implicacions que va tenir per totes les administracions, 
entitats i agències sobre tot en l’aturada dels terminis i la manera de treballar. Així que consultant amb 
AQU la possibilitat d’ajornar les acreditacions de la URV previstes pel juny de 2020, el 24 de març AQU va 
confirmar l’ajornament de les visites externes per les acreditacions, per aquest motiu l’EPD junt amb 
membres de la CAI va decidir ajornar també l’aprovació dels autoinformes pel CDE prevista inicialment 
pel 30 de març de 2020. Es va elaborar un nou calendari del procés de revisió i aprovació dels 
autoinformes, que preveia un nou període de revisió i exposició publica dels autoinformes, fins el 15 de 
maig, l’aprovació per part de la Comissió Acadèmica del programa (el 26 de maig) i l’aprovació final pel 
CDE del 28 de maig de 2020 ( Evidència P1.3.d), i el lliurament a AQU el 29 de maig de 2020. 

Per a garantir el correcte desenvolupament del procés d’acreditació, l’EPD planificarà conjuntament amb 
AQU Catalunya i el programa de doctorat, la visita del comitè d’avaluació externa (CAE), i coordina el 
lliurament de tota la documentació necessària que consta, especialment, d’aquest autoinforme i de les 
evidències detallades a la guia per a l’acreditació dels programes de doctorat. Les evidències són 
aportades a través d’un espai a Moodle específic de cada programa de doctorat, al qual es pot accedir a 
través del següent enllaç: https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79138 
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS  
A continuació es realitza una argumentació basada en evidències sobre el grau d’assoliment dels 
estàndards d’acreditació. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les dades més 
significatives que posen de manifest el compliment dels estàndards.  

El detall complet d’evidències es troba en l’apartat 5 del present informe. I a l’annex es troben els 
indicadors principals que es consideren per avaluar cada estàndard. 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

El disseny del programa (línies de recerca, perfil de competències i activitats formatives) està actualitzat 
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES. El programa compta amb 
una verificació positiva i un informe d’avaluació de la sol·licitud de verificació del títol oficial positiva en 
tots els aspectes. Amb aquesta finalitat es va lliurar a AQU una modificació de la titulació (Evidència P2.8). 

Codi RUCT: 5600197 

Data de Verificació: 23/07/2013   Curs d'implantació del doctorat: 2013-2014 
Data enviament modificació: 26/03/2019 Curs d’implantació de les modificacions: 2018-2019  

Justificació de les modificacions realitzades a la titulació 

L’EPD té definits al SIGQ els procediments PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions i PR-EPD-004 
Modificació de titulacions (Evidència E1.10 i E1.11) que descriuen, en primer lloc, la sistemàtica per 
realitzar el seguiment periòdic de les titulacions i, en segon lloc, el procediment per informar i implantar 
la modificació de la titulació.  

Arrel d’aquests procediments, un cop fet l’ISPD (Evidència P2.7), on es van detectar els punts forts i febles 
i es van proposar accions de millora, i després de rebre l’informe d’AQU de valoració del seguiment  
(Evidència P2.6), es van proposar unes millores no substancials respecte la memòria del doctorat 
verificada, que han de permetre que el programa creixi i es consolidi com a programa de qualitat. 
Principalment es va incrementar el nombre de professors vinculats al programa, i es van classificar en 
dues categories, que permeten diferenciar el personal col·laborador del programa de forma no 
permanent, del professorat permanent (que és el que conforma la base principal del programa). 

El document de modificacions es va lliurar a AQU Catalunya el 26 de març de 2019. Les modificacions van 
ser aprovades totes elles per la comissió acadèmica del programa de doctorat (Evidència P1.2.c) i pel 
Comitè de Direcció de l’EPD (Evidència P1.3.c). A l’evidència P2.8 consta la memòria de verificació 
modificada i a la taula 1.1 de l’annex1 la taula resum que es van lliurar a través de la SEDE per a la seva 
avaluació 

La proposta de modificació del programa va ser avaluada favorablement per AQU Catalunya el 02 de juliol 
de 2019 (Evidència P2.9). A continuació mostrem a la taula 3.1.1. les modificacions realitzades a la titulació 
a) aprovades favorablement, a l’evidència P2.8 es presenta el resum de les modificacions així com la 
memòria modificada, i (b) les darreres que es sotmeten a avaluació en aquest procés d’acreditació, que 
fan referència a l’alta d’alguns professors col·laboradors no permanents. Si bé el gruix de professorat 
(permanent) del programa el mantenim estable, sí que depenent de la temàtica de la tesis, a vegades 
sorgeix la necessitat d’afegir un co-director com a col·laborador. Aquests solen ser d’altres institucions, 
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d’altres departaments que complementen la direcció de tesis multi-disciplinars, o bé de personal del 
departament temporal (normalment contractes post-doc). 

Taula 3.1.1  Modificacions realitzades a la titulació a) amb aprovació FAVORABLE d’AQU i b) que es 
sotmeten a avaluació en aquest procés d’acreditació 

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

 

  

Descripció modificació Justificació Origen de la 
proposta 

Curs 
implantació 

Aprovació per CDE Aprovació per 
AQU 

Modificació dels 
criteris d’admissió 

Per millorar la valoració 
dels candidats 

Seguiment 2020-21 29/01/2019(Evidència 
P1.3) 

a)Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Modificació en la 
descripció de l’activitat 
de Mobilitat  

Es millora l’explicació dels 
recursos econòmics i es 
clarifica la durada. 

Avaluació AQU 
ISP (Evidència 
P2.6) 

2019-20 29/01/2019(Evidència 
P1.3) 

a)Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Ajustos en la descripció 
del programa 

S’actualitzen dades del 
context (màsters vinculats), 
dels convenis de 
col·laboració 
internacionals, dels 
recursos materials i serveis 
pels doctorands. 

Avaluació AQU 
ISP (Evidència 
P2.6) 

2019-20 29/01/2019(Evidència 
P1.3) 

a)Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Alta directors/es de 
tesis  

S’amplia de 20 a 32 el 
nombre de professors 
vinculats al programes. Es 
distingeix la categoria de 
col·laborador no 
permanent (amb 8 
persones) 

Seguiment 2019-20 29/01/2019(Evidència 
P1.3) 

a)Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Alta directors/es de 
tesis (Evidència P2.13) 

S’afegeixen 5 professors 
col·laboradors no 
permanents, per assessorar 
sobre temes de la seva 
especialitat 

Seguiment 2019-20 CDE de 25/02/2019, 
28/03/2019, 
29/04/2019 i 
28/11/2019. 

b)  Modificació 
no substancial. 
No informada. 
Per avaluació 
en aquest 
procés 
d’acreditació 

Canvi de la composició 
de la Comissió 
Acadèmica (Evidència 
P1.1) 

Es canvia la definició que 
tenim aprovada 
internament al programa. 
Es redueix a 10 persones. 

Seguiment 2018-2019 CDE 29/05/2019 b)Modificació 
no substancial. 
No informada 

Augment de places  De forma ocasional, el curs 
2017-18 es van augmentar 
de 15 a 18 places  perquè 
hi havia molts candidats 
bons i amb beca pre-
doctoral 

Seguiment 2017-2018 CDE de 26/02/2018 b)Modificació 
no substancial. 
No informada 
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 1.1. Mecanismes per garantir el perfil d’ingrés de doctorands/es 

 

L’oferta de places del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat ha 
estat de 15 places de nou ingrés des del curs de la seva implantació, el 2013-14, fins l’últim curs tancat, 
curs 2018-19;  exceptuant el curs 2017-18 que vam augmentar a 18 places degut a què hi va haver molts 
candidats amb molt bon nivell i molts d’ells disposaven de beques associades a projectes de professors 
del programa. Aquesta oferta ens permet mantenir un bon nivell d’atenció als doctorands per part dels 
45 professors del programa amb els que compta el programa actualment. 

 

Anàlisi de l’oferta i demanda. Preinscripcions i admissió. 

L’evolució de la demanda del doctorat d’acord amb les sol·licituds de preinscripció rebudes 
automàticament a través de l’aplicació web es mostra a la taula 1.1 de l’annex 1. Resumint en punts les 
dades de la taula tenim: 

 El total de preinscripcions rebudes varia segons l’any però es situa al voltant de 30-32 per curs. 
 Gairebé la meitat queden excloses tècnicament per manca de documentació, és a dir, els 

candidats no aporten els certificats dels títols, o algun altre dels documents que es demanen 
abans de trametre la sol·licitud a la Comissió Acadèmica. En algun cas, no s’ha admès a un 
estudiant per què no disposem de directors que puguin supervisar el tema de recerca que 
proposa (això s’informa al sol·licitant per si vol canviar la temàtica, però en alguns casos no 
trobem un encaix amb les propostes que li fem).  

 El nombre d’admesos sol estar al voltant de 17 cada curs.  
 Dels admesos, cada any tenim uns 2 o 3 que no arriben a matricular-se degut a què són 

estrangers i no obtenen el visat per venir a fer el doctorat. Això és un inconvenient d’intentar 
atreure talent estranger de continents com Àsia o Àfrica. Tanmateix, no volem renunciar a 
aquest tipus d’estudiants ja que els que venen solen tenir una formació molt sòlida i ens 
permeten obrir contactes amb les seves institucions d’origen (solen ser professors allí que venen 
a formar-se amb nosaltres.  

 Malgrat aquest inconvenient dels visats, gairebé tots els cursos tenim entre 14 i 15 estudiants 
de nou accés (per 15 places), quedant-nos amb 13 en el pitjor dels casos ( taula 1.2 de l’annex). 

 

Analitzant el gènere, veiem clarament un biaix ja que el 75% de les preinscripcions són d’homes i només 
el 25% són dones. Pel que fa als matriculats de nou ingrés la proporció es manté igual en els mateixos 
percentatges. Aquesta proporció és deguda a la masculinització de l’àmbit de l’enginyeria i la informàtica. 
De fet, en el Grau d’Enginyeria Informàtica de la URV el curs 17-18 dels titulats només el 3% eren dones i 
el curs 18-19 ho van ser un 5%. Pel que fa al màster d’informàtica de la URV que dóna pas a aquest 
doctorat, el curs 17-18 dels titulats només el 12% eren dones i el curs 18-19 un 20%. Per tant, podem dir 
que en el doctorat aconseguim millorar la presència femenina, tot i que segueix el desequilibri històric en 
aquesta disciplina. 

A la taula 1.4 de l’Annex 1 es pot veure que de les dones que fan el doctorat un 70% són estrangeres, 
mentre que dels homes que fan el doctorat només un 55% són estrangers. És a dir, aconseguim augmentar 
la proporció de dones gràcies a captar talent femení estranger. 
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En termes de captació l’EPD ha definit 2 propostes de millora, la primera 2019-20 PM-EPD-1.1-01 millora 
les accions de captació per augmentar el nombre de preinscripcions, la segona 2019-20 PM-EPD-1.1-02 
per visibilitat i fer difusió dels objectius de desenvolupament sostenible. 

El mecanisme de què disposa el programa de doctorat per garantir que el perfil d’ingrés és adequat i 
coherent està descrit al PR-EPD-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula (Evidència E1.1), la Comissió 
Acadèmica del programa aplica els següents criteris a l’hora de valorar l’admissió d’un nou candidat/a, 
que garanteix la configuració del perfil dels doctorands i les doctorandes del programa ajustada a les 
característiques del programa. Tal com s’ha indicat a la Taula 1.1., es van revisar i adequar els criteris 
d’admissió en la fase de seguiment del doctorat, quedant de la següent manera: 

 Expedient acadèmic dels seus estudis universitaris, i qualificació del test GRE (si n’hi ha): 50% 
 Titulació de procedència: 25% 
 Carta de motivació personal i línia d’investigació proposada: 25% 

 

Addicionalment, i fruit de la implantació de les recomanacions de l’informe de valoració del seguiment 
del programa (Evidència P2.6) rebuts per part d’AQU Catalunya, s’ha adaptat el procés PR-EPD-014 
Preinscripció, accés i admissió dels estudiants en programes de doctorat (Evidència E1.1), per tal que els 
candidats puguin presentar, opcionalment, una carta de suport per part d’un professor o professora del 
programa de doctorat (s’ofereix un model de carta de suport, disponible a la web de l’EPD, en l’apartat 
sobre accés i admissió (Evidència E1.2). Quan és possible, aquesta carta de suport facilita l’assignació 
posterior del director o directora de tesi i assegura la màxima afinitat entre les aspiracions dels doctorands 
i el potencial investigador del professorat del programa. 

A més la Comissió Acadèmica disposa del procés PR-EPD-022 Assignació, des-assignació o modificació de 
director/a o línia d’investigació (Evidència E1.5), per si s’escau incorporar directors/es de tesis al programa 
o línies d’investigació que es puguin necessitar durant el desenvolupament d’una tesi doctoral. 

 

En el programa d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat no tenim definits complements 
formatius. Donat que la titulació de procedència ha d’estar alineada amb les línies del programa de 
doctorat  considerem que les titulacions adequades són les dels àmbits següents: informàtica, tecnologies 
de la informació i les comunicacions, matemàtiques, enginyeria industrial o ciències físiques (tal com 
s’indica a la plana Web del programa). A més a més, tenint en compte a més el contingut de l’expedient 
acadèmic podem seleccionar si un estudiant té la formació prèvia adequada. En cas que necessiti algun 
coneixement específic de la línia de recerca, se li proporciona material i bibliografia per aprendre’l per 
part del director/a de tesis.  

Seguint aquests criteris, s’han admès cada curs uns 15 estudiants (tants com places, excepte si hi havia 
alguna baixa abans de la  matrícula i hem pogut admetre algú més. La majoria d’admesos s’han matriculat 
i això fa que el nombre total de doctorands matriculats al programa hagi anat creixent, assolint 46 alumnes 
el curs 2016-17 i arribant a 55 els cursos 2017-18 i 2018-19. Creiem que ara ens estabilitzarem en aquest 
nombre. A continuació analitzem els estudiants de nou accés i els matriculats des de diferents 
perspectives. 

 

Anàlisi de la procedència dels estudiants matriculats. 

En temes de nacionalitat de procedència dels doctorands, al programa de doctorat hi ha un volum 
important d’alumnes de fora de l’Estat Espanyol (veure taula 1.5 de l’annex 1). Concretament el 2013-14 
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hi havia un 47% d’estudiants estrangers, que va superar el 50% el curs 2015-16, i que els darrers dos cursos 
(17-18 i 18-19) ja supera el 60%. Analitzant ara la titulació de procedència dels doctorands, a la Taula 3.1.2 
es pot veure que tenim entre un 20 i 30 % dels estudiants de nou accés que provenen de màsters de la 
URV. Veiem que la meitat dels doctorands venen amb titulacions estrangeres, i la resta es provenen 
d’altres universitats catalanes, mentre que tenim molt pocs doctorands de la resta de l’estat espanyol. 
Considerem que aquesta distribució és adequada ja que equilibra els estudiants “locals” (URV, catalans i 
espanyols) amb els estrangers. El nostre objectiu és mantenir aquesta proporció ja que considerem positiu 
i adequat aquest percentatge d’atracció de talent internacional, que s’equilibra amb estudiants de 
procedència més propera (nacional), i permet tenir una bona proporció entre ambdós grups.   

Taula 3.1.2 Procedència dels doctorands/des 

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

Percentatge estudiants  de la URV 21,4% 28,6% 33,3% 23,1% 31,3% 23,1% 

Percentatge d’altres universitats 
catalanes 

14,3% 28,6% 16,7% 30,8% 18,8% 7,7% 

Percentatge d’universitats de la 
resta d’Espanya 

7,1% 0,0% 0,0% 7,7% 6,3% 15,4% 

Percentatge estudiants amb 
titulació estrangera 

57,1% 42,9% 50,0% 38,5% 43,8% 53,8% 

Font: URV en xifres a gener de 2020 

Pel que fa a la zona de procedència dels doctorands, la distribució sol ser de 40% Espanya, 22% d’Amèrica 
(majoritàriament Amèrica Llatina), 6% d’Europa, 5 % d’Àfrica i 28% d’Àsia (veure Taula 1.5 de l’Annex 1 – 
on els casos indicats com “Altres” corresponen al país Iemen, que és d’Àsia). Els percentatges més baixos 
són d’Àfrica (raonable degut al seu grau de desenvolupament) i d’Europa. Per tant, si bé no captem 
doctorands d’Europa sí que ho fem de la resta de continents. Creiem que el motiu podria ser que a Europa 
hi ha moltes institucions que competeixen amb la Universitat Rovira i Virgili, i en països amb més suport 
econòmic als estudis. De tota manera, tampoc captar estudiants d’Europa és l’objectiu que ens hem 
marcat, però sí atreure bons estudiants de països més llunyans i emergents on hi ha institucions de 
formació que estan guanyant molt de prestigi en els camps de la Informàtica i les Matemàtiques (com 
Iran, Egipte, Índia, etc.) 

Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del 
programa (Evidència P2.6 ) el 2006 l’EPD va dissenyar un programa d’ajuts a la matrícula per als estudiants 
de doctorat en règim de cotutela, que es va implantar el curs 2017-18. Fent ús d’aquest programa i del 
suport de la URV, en el curs 2018-19 hem iniciat la primera tesi en cotutela amb una universitat 
d’Argentina. El nostre objectiu és augmentar el nombre de tesis en cotutela ja que permet als doctorands 
tenir una formació més completa ja que treballen en dues institucions (2019-20 PM-eims-1.01).  

 

Anàlisi del finançament dels estudiants matriculats. 

La distribució dels doctorands respecte al finançament amb beques o contractes pre-doctorals (taula 1.4 
de l’Annex 1) és bastant homogènia al llarg dels cursos essent normalment d’un 35-40% del total 
d’alumnes matriculats cada curs. No s’aprecien diferències significatives pels homes i les dones, que 
obtenen en igual proporció les beques. Considerem que la proporció d’estudiants becats que hem tingut 
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fins ara és molt bona donat que el nombre de beques és limitat i són molt competitives. Per tant, que més 
d’un quart dels nostres doctorands hagin aconseguit aquest tipus de finançament és molt positiu (incloem 
beques URV, FI, FPU i Fundación Carolina). 

Cada curs tenim uns  3 o 4 doctorands finançats gràcies als diferents programes que ha posat en marxa la 
URV. Concretament cada any tenim algun doctorand amb beca del programa per la contractació 
d’investigadors predoctorals en formació d’ajuts a la investigació “Martí i Franques” (Evidència E 1.13), 
que la URV va posar en marxa des del 2012 amb l’oferta de 25 places cada curs. A partir dels cursos 2017-
2018 i 2018-19 amb el programa COFUND  (Evidència E 1.14) es van oferir 50 places més, en les quals 
també hem pogut tenir 1 o 2 beques per curs. Finalment, la URV ha continuant amb aquesta línia  fent un 
gran esforç aquest curs darrer curs 2019-2020 per incrementar les ajudes ja existents (25 places cada curs)  
obrint una nova convocatòria del programa amb l’oferta de 75 places a més de les 25 ja existents. I està 
previst l’oferta de  50 places pel curs 2020-21. En aquest sentit l’EPD defineix al pla de millora la proposta 
2019-20 PM-EPD-1.1-03 per augmentar el nombre de beques pròpies de la universitat. Si el nombre de 
beques creix, creiem que la proporció d’alumnes becats en el nostre programa també creixerà. 

Respecte també a qüestions de finançament, veiem que la majoria dels nostres doctorands fan la tesis a 
temps complet, malgrat que tenim en mitjana entre un 20-25% d’estudiants que ho fan a temps parcial 
(taula 1.3de l’annex 1). Aquest percentatge es manté bastant homogeni tots els cursos, i no apreciem 
diferències significatives pel que fa a sexes. Els estudiants a temps parcial no tenen beques pre-doctorals 
com les que s’han comptabilitzat a dalt. Ara bé, solen ser professors d’altres universitats on no hi ha 
formació doctoral (com a països de Sud-Amèrica), i per tant, podríem dir que tenen el finançament propi 
del seu contracte a la universitat on treballen. Pel que fa  a estudiants a temps parcial, també tenim algun 
cas (minoritari) d’algun estudiant que ho compagina amb la seva feina i fa la tesis en el seu temps lliure. 
Els estudiants a temps parcial solen rebre ajuts econòmics des dels grups de recerca on s’integren que els 
permeten assistir a congressos, o pagar despeses de publicacions, comprar llicències de software, etc. Per 
tant, també tenen un suport econòmic però que no podem mostrar amb evidències. 

Finalment esmentar que el programa de doctorat dedica diners cada curs a co-finançar 2 ajuts de 
matrícula (cobrir import matrícula durant 3 anys) dins el programa Futurs Investigadors que té la URV 
(Evidència E1.15). Les condicions per accedir a aquests ajuts són una nota mínima de 8 i haver acabat el 
màster en els dos cursos anteriors a la convocatòria. L’objectiu principal és retenir estudiants amb talent 
dels màsters de la URV (tot i que està obert a qualsevol màster).  

 

Anàlisi de la distribució dels estudiants matriculats segons la línies d’investigació 

El programa té definides des del seu inici 4 línies recerca generals que ens permeten englobar i classificar 
la recerca que es fa a les tesis de forma coherent, són:  

 Arquitectures Telemàtiques i Xarxes Complexes 
 Intel·ligència Artificial, Robòtica i Visió 
 Matemàtiques 
 Seguretat i Privacitat en Sistemes Informàtics 

Els doctorands es distribueixen en aquestes 4 línies tal com es veure taula 1.5 de l’annex 1. Inicialment la 
línia de Matemàtiques tenia menys doctorands, possiblement perquè el programa anterior no incloïa 
aquesta línia i teníem pocs directors i candidats. En el curs 2019-20 ja tenim 8 estudiants en aquesta línia, 
que és un nombre similar a les línies de Seguretat i Privacitat i també a la d’Arquitectures i Xarxes. La línia 
en Intel·ligència Artificial, Robòtica i Visió sempre ha tingut més estudiants, al voltant de 25. Això es 
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correspon també amb més directors i amb més grups de recerca de la URV que treballen en aquesta línia. 
A més a més, avui en dia és una de les disciplines amb trajectòria clarament creixent en importància i 
impacte tant a les empreses com administracions. Així doncs, considerem normal que concentri gairebé 
la meitat dels estudiants del programa. Creiem, també, que una subdivisió no té sentit ja que la disciplina 
està prou ben definida internacionalment. Considerem que aquest fet no causa cap distorsió al programa. 

 

Anàlisi final. 

Finalment, d’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el nombre i el perfil dels 
doctorands i doctorandes admesos és molt adient amb les característiques del programa i les línies 
d’investigació. Hem vist que  el grau d’internacionalització dels doctorands és alt, cosa que demostra 
l’atractiu d’aquest programa més enllà de l’Estat Espanyol i que la proporció per sexes, tot i ser esbiaixada, 
és acceptable i que les oportunitats en l’admissió i finançament són iguals pels tothom. A més, considerem 
que els doctorands disposen d’un finançament molt adequat per realitzar la seva tesi. Per tot això, el 
programa de doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard de que el programa disposa de mecanismes 
adients per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands/es és molt adequat i el seu nombre és coherent 
amb les característiques i la distribució de les línies de recerca del programa i el nombre de places ofertes. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

 1.2. Mecanismes per a la supervisió de doctorands/es i de les activitats formatives 

D’acord amb el RD 99/2011, el mecanisme de què disposa el programa de doctorat per a la supervisió i 
seguiment de doctorands/es és a través del document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD) i el 
pla d’investigació (PlaInv) (Evidència E1.7) elaborat cada curs acadèmic pel doctorand o doctoranda i 
supervisat pels seus directors/es de tesis. Aquest mecanisme està descrit al procediment PR-EPD-023 
Supervisió i seguiment del doctorand (Evidència E1.6) i a la URV es porta a terme a través de la plataforma 
en línia anomenada SAD (Seguiment i Avaluació del Doctorand). En l’apartat “Doctorands” de la web de 
l’EPD es pot consultar tota la informació relativa al SAD, així com l’enllaç directe a la plataforma i les guies 
d’usuari per a estudiants de doctorat (Evidència E1.9). 

Els doctorands i doctorandes accedeixen al SAD i incorporen les activitats realitzades durant cada curs 
acadèmic (activitats formatives, publicacions, estades de mobilitat, etc) i el Pla d’investigació, on han de 
descriure la metodologia emprada i els objectius de la tesi doctoral, així com els mitjans i la planificació 
temporal per aconseguir-los.  

El programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat té dues activitats 
formatives obligatòries i 3 d’optatives, definides a la seva memòria de verificació. El detall de les activitats 
està disponible a la web del programa i  els doctorands en reben informació a la sessió de benvinguda que 
organitza la coordinadora del programa cada curs. A més a més, poden cursar qualsevol de les que 
s’ofereixen a través del pla de formació transversal pel doctorands ( Evidència E1.12). Qualsevol activitat 
s’ha d’introduir al SAD i és el director de tesi i/o el tutor acadèmic els que supervisen que siguin adequades 
al perfil del doctorand. 
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Pel que fa al programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat han 
participat 29 doctorands als cursos de formació transversal organitzats a la URV i també 24 doctorands 
han assistit a alguns des seminaris organitzats pel Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. 
Aquestes dades s’han obtingut del que els doctorands han informat a l’aplicatiu SAD durant l’avaluació, i 
que tant els directors de tesi com la Comissió Acadèmica validen en comprovar el certificat d’assistència. 
Excloent el primer curs (2013-14) del que no disposem de les dades, fent la mitjana per 5 cursos obtenim 
que uns 6 doctorands per curs fan formació transversal, i uns 5 assisteixen als seminaris. Els valors, són 
doncs, bastant baixos.  

Fins fa poc els cursos formatius transversals no es feien en anglès i donat l’alt percentatge de doctorands 
estrangers en aquest programa això era un inconvenient. Fruit de l’anàlisi d’aquest punt feble, els darrers 
cursos ha augmentat l’oferta formativa en anglès. El darrer curs 10 doctorands han fet un o diversos 
cursos. Creiem que aquesta millora en l’oferta farà pujar el nombre d’estudiants que fan els cursos. 

En tot moment, els directors/es de tesis poden accedir a l’aplicatiu en línia, SAD, per fer un seguiment del 
DAD i el PlaInv dels seus doctorands i doctorandes i, d’aquesta manera, poden discutir amb ells la 
informació dipositada així com promoure, si s’escau, alguna modificació abans de la seva avaluació.  

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

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

Aquest mecanisme de seguiment i avaluació emprat des de la implantació dels programes de doctorat del 
RD 99/2011 ha suposat una eina altament adequada per al seguiment dels doctorands i doctorandes, molt 
especialment a mesura que s’han incorporat les millores proposades pels diferents agents i s’han depurat 
les incidències de la primera versió de la plataforma SAD. 

Al programa de doctorat d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques durant l’últim curs (2018-19) s’han 
avaluat un total de 49 doctorands/es (41 homes i 8 dones). En 1a convocatòria van ser avaluats 
positivament 42 estudiants (36 homes i 5 dones), i va haver 3 estudiants avaluats desfavorablement (2 
homes i 1 dona) i 5 (3 homes i 2 dones) que no van presentar la documentació per ser avaluats. En 2ª 
convocatòria, els 3 dels estudiants avaluats negativament ja no es van presentar a una segona avaluació 
doncs van decidir deixar el doctorat. Dels estudiants que no s’havien presentat a primera convocatòria, 4 
van ser avaluats positivament i 1 va continuar amb avaluació negativa (ja que no volia seguir el projecte 
de recerca inicialment acordat amb el director de tesi). Cal comentar que aquest darrer curs hi ha hagut 
un nombre inusual de qualificacions desfavorables. Com es pot apreciar a la taula de l’evolució de les 
avaluacions (Evidència E1.16) en tots els altres cursos no hi ha hagut cap avaluació desfavorable en segona 
convocatòria, i només alguna en primera convocatòria (normalment per manca de detalls en la descripció 
del Pla de Recerca). 

 

A les enquestes de satisfacció de doctorands i de directors de tesis realitzades bianualment el curs 2015-
16 i el 2017-18 (Evidència E.3.9) es va consultar tant a doctorands com a directors respecte el seguiment 
i atenció que fan els directors, sobre l’avaluació i el seguiment  a través del SAD i sobre l’eina emprada i 
dels resultats (veure annex 5.2), se’n deriva que: 

 El grau de satisfacció dels doctorands és excel·lent pel que fa a atenció i seguiment per part del 
director/a de tesis (10 és la valoració més freqüent).  
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 La satisfacció amb el sistema de revisió mitjançant DAD i PLAINV obté una valoració superior a 8 
en 90% de les respostes. 

 Les valoracions són una mica més baixes per l’eina informàtica SAD (pregunta només del curs 15-
16, amb valoracions més properes a 7 i 8). Les millors introduïdes en aquesta eina fan l’apreciació 
global en l’enquesta 17-18 sigui majoritàriament igual o superior a 9 (75%].  

Pel que fa als directors/es, respecte al sistema i eines per l’avaluació, les enquestes ens diuen que: 

 Hi ha una satisfacció superior a 7 amb el sistema de seguiment i avaluació anual dels doctorands, 
essent superior a 8 en 80% de les respostes. El curs 2015-16, aquesta valoració estava 
desglossada en 3 preguntes, i s’aprecia clarament una insatisfacció acusada amb l’eina 
informàtica SAD, i una mitjana de 6 en satisfacció amb el procés avaluatiu. 

Veient l’evolució positiva de les puntuacions, considerem que la millora en aquests anys es mostra aquí 
evident tant en el sistema d’avaluació i l’eina informàtica. 

En aquestes mateixes enquestes (Evidència E3.9) es va consultar també respecte les activitats formatives 
especifiques del programa i les activitats formatives més generals i transversal a tots els programes, la 
valoració obtinguda per part dels directors ha estat de 7,5 de mitjana (veure annex 5), mentre que els 
doctorands una satisfacció superior amb una mitjana de 8 (curs 14-15) i de 9 (curs 17-18), destaquem un 
30-35% de respostes amb qualificació 10. Els doctorands van sol·licitar tenir l’oferta de cursos disponible 
amb suficient antelació per planificar-se el curs. Això ja s’ha dut a terme, L’EPD publica a la web a l’inici 
de cada curs acadèmica l’oferta d’activitats formatives en el marc del programa de formació transversal. 
També demanen incrementar el nombre de cursos en anglès, i ja s’està treballant en aquesta línia, com 
es detalla al pla de millora de l’EPD (2019-20 PM-EPD-1.2-01). Finalment, la valoració dels doctorands a 
les activitats específiques organitzades pel programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la Seguretat (workshop, benvinguda, seminaris, etc.) és superior a 9 en un 60% de les 
respostes, i la valoració més freqüent és de 10. 

L’EPD ja va identificar al seu pla de millora 2015-16 l’acció PM-07 Tenir una programa de formació en 
competències transversals dels doctorands implantat  el curs 2021-2022, gràcies als resultats de les 
enquestes. Així que l’EPD juntament amb la comissió delegada del CDE per formació (formada per 
coordinadors/es de programes de doctorat) i l’Institut de Ciències de l’Educació van elaborar durant el 
2016 el Pla de Formació Transversal per a doctorands de la URV (Evidència E1.12), les activitats 
emmarcades dins del Pla de Formació del Doctorand es van organitzar per competències transversal que 
haurien d’adquirir els doctors/es de la URV i es van millorant i adaptant a les necessitats que manifesten 
els estudiants a través de les enquestes (Evidència E.3.11) i/o a través de la comunicació amb els 
coordinadors. El Pla de Formació Transversal per a Doctorands de la URV, que s’ha desplegat totalment a 
partir del curs 2018-19, es va posar en marxa el curs 2017-18 oferint com a prova pilot 7 cursos als 
doctorands/es del programa d’ajuts predoctorals Martí i Franquès COFUND (finançat pel programa de 
recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut del acord de subvenció Marie Skłodowska-
Curie núm. 713679). 

 

D’acord amb les evidències, la justificació aportada i el grau de satisfacció dels agents implicats, 
considerem que el programa disposa de mecanismes molt adequats i útils per a la supervisió dels 
doctorands i doctorandes, tant de l’evolució del seu pla d’investigació com de les activitats formatives 
cursades. La satisfacció amb la feina personalitzada dels directors/es de tesis és immillorable. Les accions 
fetes per millorar la formació transversal i el mecanisme d’avaluació han permès millorar la satisfacció 
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dels doctorands significativament. Per tant, considerem que el Programa de doctorat en Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat s’assoleix amb excel·lència aquest estàndard. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

Pel que fa a la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1) de forma resumida per concloure la 
valoració, considerem que el programa presenta un punt fort en el perfil dels doctorands, que manté una 
proporció equilibrada entre procedència nacional i internacional, també tenim un nombre adequat de 
doctorands amb finançament i no s’aprecien diferències de gènere en aquests aspectes. La distribució 
dels doctorands en les 4 línies del programa també s’ha anat equilibrant al llarg dels 6 anys, i només 
mantenim més estudiants en una de les línies perquè també és la que té més directors de tesi i grups de 
recerca implicats. Per tant, l’objectiu és continuar amb els indicadors actuals. En aquest sentit, el 
programa de doctorat proposa com a millora 2019-20 PM-EIMS-1 amb l’objectiu d’augmentar les accions 
de difusió del programa de doctorat entre els estudiants dels màsters URV de l’ETSE, de manera que no 
decreixi el nombre de persones que continuen la formació a la nostra institució. L’Escola de Postgrau i 
Doctorat amb l’objectiu de millorar el finançament i la captació de doctorands proposa les següents 
millores 2019-20 PM-EPD-1.1-01 , 2019-20 PM-EPD-1.1-02, 2019-20 PM-1.1-03 i amb l’objectiu de millorar 
les activitats formatives transversal que l’EPD posa a disposició dels doctorands volem millorar l’oferta de 
cursos virtuals i en més idiomes 2019-20 PM-EPD-1.2-01. ). També considerem que el programa presenta 
un punt fort en la valoració dels expedients i perfil dels candidats que realitzar la CA garantint que els 
doctorands tinguin un perfil molt adient d’acord amb les característiques i les línies de recerca del 
programa, a més el grau d’internacionalització del programa és molt elevat. També pensem que un altre 
punt fort és el procés de seguiment i avaluació dels doctorands (SAD) a través de la elaboració, revisió i 
avaluació del DAD i PLAINV. Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 1 s’assoleix en 
progrés vers l’excel·lència. 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 

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

L’EPD és la responsable de publicar i mantenir actualitzada la informació pública de les titulacions que en 
té adscrites, d’acord amb el procediment PR-EPD-007 Publicació d’informació sobre titulacions (Evidència 
E2.1), d’acord amb un disseny de web del programa comú per a tots. 

Tant des de la web de la URV (www.urv.cat) com directament des de la web pròpia de l’EPD 
(http://www.doctor.urv.cat/), tots els col·lectius poden accedir fàcilment a l’oferta de Doctorat de la URV  
on es proporciona una descripció acurada, veraç i actualitzada de la següent informació de cada programa: 

- Presentació i objectius del títol 
- Característiques principals del títol  
- Contacte acadèmic i contacte administratiu 
- Professorat del programa 



 

P á g i n a  20 | 59 

- Línies d’investigació, directors/es de tesis, grups de recerca 
- Activitats formatives i de mobilitat 
- Requisits específics d’accés i d’admissió 
- Matrícula, ajuts i beques 
- Sortides professionals 

També es pot accedir a la informació general sobre el doctorat i l’Escola, com ara normatives, calendaris, 
procediments, tràmits administratius i terminis, activitats formatives transversals, programa de formació 
per a supervisors i supervisores de tesis, etc. Així mateix, l’EPD també publica informació sobre els 
mecanismes de garantia de la qualitat i el desenvolupament operatiu de cada programa de doctorat. Els 
indicadors que l’EPD publica sobre el desenvolupament operatiu dels programes de doctorat consideren 
la perspectiva de gènere i estan disponibles a l’apartat de Qualitat de la web de l’EPD , estan resumits a 
la taula 2.1 de l’annex 2, i explicats a la guia de suport per als coordinadors i les coordinadores dels 
programes de doctorat(Evidència E2.3). 

Tots aquests continguts relatius al doctorat són públics, disponibles en 3 idiomes (castellà, català i anglès)  
i fàcilment accessibles a través de la web de la URV contenen informació veraç, completa, actualitzada i 
conté tots els requisits d’informació pública i d’indicadors disponibles a les taules 1.1. i 1.2 de l’apartat 
3.2 de la Guia per a l’acreditació dels programes oficials de doctorat d’AQU. A la taula 2.2 de l’annex 2 del 
present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar-ne la localització. 

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

Addicionalment, i fruit de la implantació per una banda de la proposta de millora de l’Informe de 
Seguiment de l’Escola (ISU) PM-EP-05 (Evidència P2.10) i de les recomanacions i suggeriments de l’informe 
de valoració del seguiment del programa (Evidència P2.6) rebuts per part d’AQU Catalunya , l’EPD 
juntament amb SRTIC va començar a treballar el 2017 i continua treballant actualment en la millora de les 
bases de dades i explotació de resultats per tenir disponibles de manera automatitzada el major nombre 
d’indicadors i informació publica a la pàgina web .Els indicadors disponibles a la web sobre el 
desenvolupament operatiu del programa de doctorat que es publiquen cada curs acadèmic estan 
disponibles a l’apartat de qualitat / indicadors de la web de l’EPD i a l’annex 2 està disponible la taula 2.1 
Guia indicadors publicats, que conté el detall dels indicadors que estan publicats ja sigui en forma de taula 
o de gràfic Quant a la informació pública també estem treballant amb el Servei de Recursos informàtics i 
TIC ( en endavant SRTIC) per publicar de manera automàtica i dinàmica les línies d’investigació i el 
professorat del programa i d’aquesta manera tindrem sempre actualitzada aquesta informació en els tres 
idiomes, a més el professorat enllaçarà directament i automàticament amb la informació i Currículum de 
l’investigador/a que la universitat publica a la web Qui investiga de la universitat.  

A les enquestes de satisfacció de doctorands i de directors de tesis (Evidència E.3.9) es va consultar tant 
a directors/es com a estudiants/es si la informació dels estudis de doctorat disponibles al web és clara i 
entenedora (respecte objectius, activitats formatives, avaluació anual, tràmits administratius, etc). Els 
doctorands valoren molt satisfactòriament la claredat i disponibilitat d’informació a la web (amb una 
mitjana de 8,5 el curs 15-16 i de 9 el curs 17-18). Veure annex 5.2. 

Amb la voluntat de millora contínuament, es preveu seguir avançant amb l’automatització d’alguns 
indicadors a la web com són les enquestes 2019-20 PM-EPD-3-03, i continuarem avançant el projecte 
actual d’automatització del contingut del programa sobre línies d’investigació i professorat 2019-20 PM-
EPD-3-04. 
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D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual la institució publica la informació veraç, completa i actualitzada sobre les 
característiques del programa, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.  

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

 

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

 

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

D’acord amb el procediment PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions (Evidència E2.5) del SIGQ de 
l’EPD, una vegada aprovat l’informe de seguiment de les titulacions (ISPD) (Evidència P2.6), aquest es 
publica a l’apartat de Qualitat de la web de l’EPD per tal que sigui accessible a tots els agents d’interès.  

En aquest mateix apartat de Qualitat es publiquen les memòries verificades dels programes de 
doctorat(Evidència P2.5), informació sobre els resultats del seguiment i acreditació si s’escau, a més 
d’altres documents o informació d’interès relatives als processos de garantia de qualitat de l’Escola. 
Aquesta informació és d’accés fàcil a través de la web, es publica de forma agregada i completa, i 
s’actualitza permanentment. Per aquest motiu, considerem que el programa de doctorat assoleix amb 
excel·lència l’estàndard segons el qual la institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del 
programa de doctorat a través a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment del 
programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat i, si s’escau, de la seva 
acreditació. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 
 

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

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

Addicionalment a la publicació d’aquests documents, l’EPD difon de manera exhaustiva la informació 
sobre la seva política i processos de qualitat i els informes i altres elements que se’n deriven a través de 
les següents accions: 
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 A nivell de responsables de doctorat: informació periòdica i actualitzada a través de l’Informe del 
Director de l’EPD que es presenta a la reunió mensual del Comitè de Direcció de l’EPD. 

 A nivell de tota la comunitat universitària: divulgació dels processos de qualitat de l’EPD per mitjà 
de la URVActiv@, el Diari Digital de la Universitat Rovira i Virgili (http://diaridigital.urv.cat/) 

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

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

Quant a la informació pública (Estàndard 2), valorem com a punt fort l’esforç continuat en mantenir, 
revisar i actualitzar la informació pública, tal i com es va plantejar en el Pla de Millora general de l’EPD. 
Com a resultat, la institució compta amb informació veraç, completa i actualitzada tant pel que fa als 
aspectes generals del doctorat com a les característiques específiques del programa de doctorat i el seu 
desenvolupament, com per exemple els complements de formació (si escau), les activitats formatives 
especifiques, els sistema d’avaluació, els ajuts i beques, les línies d’investigació del programa i el seu 
professorat. Aquesta informació és accessible per a tots els agents d’interès i inclou tant resultats 
acadèmics com de satisfacció, informació sobre la verificació, seguiment i acreditació del programa. 
També es difon de forma adequada tota la informació rellevant sobre la política de qualitat, els processos 
i el sistema de garantia de qualitat. Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 2 s’assoleix 
en progrés vers l’excel·lència. 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  
L’EPD ha definit la seva política i estratègia de qualitat, així com les responsabilitats en l’assegurament de 
la qualitat en el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ en endavant). Dins d'aquest context, 
l’EDP ha dissenyat i aprovat la seva Política de qualitat i el Manual de Qualitat i ha definit els processos 
que en formen part.  

 Política de Qualitat [enllaç web] 
 Manual de Qualitat [enllaç web] 
 Processos de Qualitat [enllaç web] 

 

3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de doctorat, el seu 
seguiment i la seva acreditació 

 

Disseny i aprovació del programa  

Tots els programes de doctorat de la URV han estat dissenyats, aprovats i verificats positivament seguint:  

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

  la Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat 
d’AQU.  
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Aquest procés s’ha aplicat al programa de doctorat que es proposa per acreditar. La implantació del 
procés es valora positivament ja que ha permès el disseny i l’aprovació de les titulacions, aconseguint la 
verificació favorable del programa.  

La universitat publica a la web les memòries i les resolucions de verificació de tots els seus programes de 
doctorat. Com a evidència específica d’aquest programa del procés de verificació, s’adjunten les 
evidències d’aprovació per Comitè de direcció de l’EPD (Evidència P1.3 a) i per la Comissió acadèmica del 
programa ( Evidència P1.2.a) 

 

Seguiment del programa implantat  

El seguiment dels programes de doctorat es duu a terme seguint:  

 el procés clau PR-EPD-003 -Seguiment i millora de titulacions del SIGQ (Evidència E3.4), que concreta de 
forma detallada i completa les tasques i els agents implicats. 

  la Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat d’AQU  

Prèviament al present procés d’acreditació, el programa de doctorat va elaborar l’ISPD (Evidència P2.7) 
fins al curs acadèmic 2015- 2016, per al qual la coordinació del programa va analitzar els indicadors 
disponibles i el resultat de les reunions de coordinació docent. Els informes de seguiment s’aproven pel 
Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat (Evidència P1.3.b). 

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

Així gràcies al seguiment que va fer la coordinació del programa de doctorat al ISPD (Evidència P2.7) i que 
ha continuat fent durant aquests darrers cursos, a les recomanacions de la valoració dels informes de 
seguiment lliurats per AQU (Evidència P2.6) i als processos mencionats anteriorment, al març de 2019 es 
van lliurar a AQU les modificacions del programa de doctorat (Evidència P2.8) amb un informe favorable 
per part d’AQU. 

Les possibles modificacions del programa són fruit de l’anàlisi i revisió derivades del procés de seguiment 
d’acord amb:  

 el procés clau PR- EPD-004 Modificació de titulacions del SIGQ (Evidència E 3.6) 
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  i els Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els 
programes de doctorat d’AQU 

 

Acreditació del programa 

 El procés d’acreditació es duu a terme seguint:  

 el procés estratègic PR-EPD-006-Acreditació de titulacions del SIGQ (Evidència E 3.6), que 
concreta de forma detallada i completa les tasques i els agents implicats.  

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

 

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

El programa de doctorat d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat valora positivament la 
implantació d’aquest procés d’acreditació perquè, d’una manera més àmplia i detallada que el procés de 
seguiment, ha permès l’anàlisi detallada dels indicadors, del desenvolupament i dels resultats disponibles 
de la titulació. Així, tal com s’indica a la darrera secció d’aquest informe, en el Pla de millora, la 
implementació de les diferents propostes de millora recollides en aquest informe no han de comportar 
una modificació (substancial) de la memòria verificada del programa. No obstant, és previsible que en els 
propers anys hi hagi una lleugera variació dels tutors/directors del programa com a conseqüència d’alguna 
jubilació i de possibles altes en el professorat o pas a investigador actiu de membres del Departament 
d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV. En aquest cas, caldrà la modificació (no substancial) 
del llistat de possibles tutors/directors del programa en la memòria verificada del programa.  

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el SIGQ facilita els processos de 
disseny i aprovació del programa de doctorat, el seu  

 i la seva acreditació, i que per tant s’assoleix amb excel·lència aquest estàndard 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

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

El SGIQ de la URV contempla la recollida de forma centralitzada de tot un conjunt d’indicadors d’accés, 
matrícula, professorat, resultats, inserció laboral i la seva evolució, rellevants per a la gestió, el seguiment 
i la futura acreditació dels programes. Els indicadors de la Taula 1.2 de l’apartat 3.2 de la Guia per a 
l’acreditació del programes oficials de doctorat d’AQU i tots els necessaris per justificar l’assoliment dels 
estàndards s’han implantat al repositori institucional intern la URV en xifres i a la web de l’EPD veure taula 
2.1 de l’annex2. El SGIQ garanteix la recollida de la informació mitjançant els diferents processos que el 
componen.  

La URV ha treballat intensament juntament amb el SRTIC per aconseguir que actualment els indicadors 
que han des ser públics per l’acreditació es publiquin automàticament a la web de la universitat i que 



 

P á g i n a  25 | 59 

siguin accessible externament (Evidència E 2.4), fins ara només eren accessibles als membres de la URV a 
través de la intranet mitjançant la base de dades SINIA URV en Xifres, aquí també es publiquen altres 
indicadors complementaris, consultables per les coordinacions dels programes. 

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

Per mesurar el grau de satisfacció dels principals grups d’interès (estudiants, directors/es de tesi, titulats) 
l’EPD disposa del procés de suport PR-EPD-025- Avaluació de la satisfacció de l’usuari (Evidència E.3.8) i 
conjuntament amb els coordinadors/es dels programes de doctorat han dissenyat i implantat dues 
enquestes de satisfacció, una per a doctorands i doctorandes i, l’altre, per al professorat i directors o 
directores de tesi (Evidència E3.9), amb les quals es vol determinar la seva valoració en relació a: 

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

 

El primer estudi de satisfacció del doctorat impulsat des de l’EPD es va realitzar durant el curs 2015-16 
(Evidència E.3.11). La participació global a les enquestes de satisfacció va ser del 24, 5% dels doctorands/es 
i del 16,4 % del professorat i directors/es de tesi, els resultats d’aquest estudi es van reflectir als informes 
de seguiment dels programes de doctorat i a l’ISU, lliurats a principis de 2017 (Evidències P2.7 i  P2.10 ). 
 
En quant al programa d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat, la participació tant de 
doctorands com directors va ser del 50% el curs 15-16. 
 
Els mecanismes transversals que l’EPD va activar per incrementar la participació en les enquestes (acció 
PM-EPD-04 del Pla de Millora de l’EPD) van ser els següents: 

- Revisió de les enquestes: En virtut de les seves competències, el Comitè de Direcció de l’EPD va 
convocar la comissió delegada de Seguiment i Acreditació, per tal de revisar el redactat de les 
preguntes formulades tant en les enquestes per a doctorands/es com en les enquestes per a 
professorat i directors/es de tesi, amb l’objectiu de fer-les més entenedores, incorporar les 
actualitzacions necessàries i els suggeriments rebuts a l’avaluació dels ISPD per part d’AQU 
(Evidència P2.6). 

- Informar els estudiants de nou accés, durant l’acte de Benvinguda que organitza anualment 
l’EPD, de la rellevància de la seva opinió per a la millora continua dels programes de doctorat i 
fomentar, d’aquesta manera, la seva participació. 

- Reforçar la conscienciació del professorat i de directors/es de tesi sobre la importància de les 
enquestes per a la detecció de problemes i incorporació de millores en la gestió i organització 
del doctorat, així com de les seves implicacions en els processos de seguiment i acreditació dels 
programes. 

- Els coordinadors van fent recordatoris i seguiment tant a doctorands com a directors de tesi.  

Però l’EPD considera que s’ha de continuar treballant per mantenir i incrementar la participació en les 
enquestes i per tant proposa en el nou pla de millora de l’EPD la millora 2019-20 PM-EPD-3-03 
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Després de la implantació i consolidació de les mesures generals i les específiques del programa 
orientades a l’increment de la participació en les enquestes, el segon estudi de satisfacció del doctorat de 
la URV es va realitzar durant el curs 2017-18. En aquesta ocasió, la participació global va assolir el 41,9 % 
dels estudiants i el 36,2 % del professorat, aproximadament el doble que en la edició anterior (en què es 
va obtenir el 24,5 i el 16,4 % de participació, respectivament), veure  annex 5.2. 

Quant als resultats específics del programa d’ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat la 
participació va ser del 50% dels doctorands/es el curs 15-16 i del 68% el curs 17-18. S’aprecia doncs una 
millora significativa en la participació. Pel que fa al professorat del programa (permanent), el curs 15-16 
la participació va ser del 50% i el curs 17-18 del 69%, per tant, també ha augmentat significativament. En 
la segona enquesta, no hi ha cap pregunta que tingui un nombre rellevant de valoracions baixes. L’anàlisi 
d’aquest conjunt d’indicadors i dels resultats de la satisfacció dels col·lectius aporta la informació 
necessària per a la gestió dels programes i per als processos de seguiment i acreditació.  

En particular, dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels doctorands i directors (Annex 5) es pot 
extreure, com a conclusió general, que els/les estudiants estan globalment molt satisfets amb el 
desenvolupament del programa de doctorat. Els aspectes millors valorats són (escala de 1 a 10):  

 La informació del estudis de doctorat disponible al web és clara i entenedora: la puntuació ha millorat 
de 8.5 a 9 de mitjana en els doctorands, i també per part dels directors, que ha passat de 7 a 8 de 
mitjana.  

 L’atenció per part dels supervisors i de la comissió acadèmica del programa s’han valorat per sobre 
de 9 punts en ambdues enquestes. 

 Activitats formatives del programa de doctorat són adequades (workshop anual, seminaris del 
departament):  valoració entre 8,5 i 9 tant per part dels directors com doctorands.   

 Activitats formatives transversals programades per l’Escola de Doctorat són adequades: la valoració 
és molt més favorable (amb nota 9) per part dels doctorands, que l’apreciació dels directors (nota 
mitjana de 7,5). 

 El sistema d’avaluació de l’activitat i el pla d’investigació que fa la URV és adequat: obté una valoració 
superior per part dels doctorands que dels directors. En ambdós casos ha millorat significativament 
gràcies a les millores implementades. La valoració al curs 15-16 era de 8,5 per part de doctorands, i 
de 4 per part dels directors, mentre que la valoració al curs 17-18 va ser de 9.5 pels doctorands i de 
8.5 pels directors. Destacar la millora de l’aplicatiu SAD sobretot en les gestions per part dels 
directors. 

 Els processos administratius de pre-inscripció i matrícula són clars, fàcils i transparents: valoració curs 
15-16 de 8,8 i al voltant de 9,5 en el curs 17-18.  

Els aspectes que han obtingut una valoració una mica més baixa i dels que s’han fet més comentaris 
textuals en els camps de resposta oberta són: 

A partir d’aquestes evidències, es farà un control i seguiment d’aquests dos aspectes tant des de el 
programa com des de l’EPD. 

 Els recursos materials disponibles per fer la tesi doctoral. Els doctorands fan referència a: d’una 
banda, millora dels ordinadors i dels recursos bibliogràfics  

 Tràmits administratius durant el doctorat (baixes, pròrrogues, canvis, etc.): es demana més 
flexibilitat, més claredat i millorar l’atenció en anglès per part del personal administratiu del 
departament.  
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L’EPD també va considerar essencial analitzar el conjunt de resultats de totes les enquestes dels 
programes de doctorat, així l’EPD va elaborar al març de 2018 un informe on s’analitzaven els resultats i 
sobre tot els comentaris i necessitats plantejades pels doctorands de tots els programes de doctorat 
(Evidència E3.13) per tal de prendre les mesures adients per millorar els problemes generals detectats. 

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

El programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat també ha implantat 
aquesta enquesta durant el curs 2018-2019 que ha permès analitzar la inserció laboral de 10 egressats 
del programa RD99/2011. Malgrat suposar només un 40%, considerem que tenir una primera apreciació 
de l’opinió i dades d’inserció laboral és molt positiu. 

Els resultats obtinguts en l’enquesta de satisfacció dels doctors de la URV i de la anàlisis d’inserció laboral 
del programa s’analitzen a l’estàndard 6 d’aquest autoinforme veure taula 6.1 de l’annex. 

Gràcies a la recollida d’informació sobre la satisfacció de tots els grups d’interès (alumnat, professorat, 
titulats) , i a tots els indicadors publicats a la URV en xifres , apartat Qualitat, el programa i l’EPD l’analitza 
i la té en compte d’acord amb tot l’exposat anteriorment en la gestió del programa. 

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

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

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

El SIGQ de l’Escola de Doctorat disposa del procés estratègic PR- EPD-008 Definició, revisió i millora del 
SIGQ (Evidència E3.7)que recull la sistemàtica de revisió amb els seus responsables i, si escau, actualització 
del SGIQ. Les conclusions del seguiment del SIGQ van quedar recollides en ISU pels programes de doctorat 
que l’EPD va lliurar a AQU al març de 2017 (Evidència P2.10), en la valoració de l’estàndard 3.  Es van 
incloure les propostes de millora de la revisió del SIGQ i es van incorporar al pla de millora de l’Escola.  

Així durant el 2016 es va procedir a analitzar els processos estratègics el SIGQ implantats anteriorment. I 
recentment durant el 2018 i 2019 es van  revisar els processos clau i de suport.  
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Per tant l’EPD durant el curs 2017-18 i part del 2018-19 ha implantat les propostes de millora que 
constaven a l’ISU de l’EPD (Evidència P2.10) relacionades amb l’eficàcia del sistema de garantia interna. 
Així, actualment s’han desenvolupat i implantat al 100% les següents propostes de millora:  

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

El SGIQ de l’Escola de Doctorat té plenament implantats els processos:  

 Definició de la política i objectius de qualitat  

 Definició, desplegament i seguiment del SGIQ Verificació de programes de doctorat  

 Seguiment de programes de doctorat (2016)  

 Acreditació de programes de doctorat (2017) 

  Modificació de programes de doctorat  

 Accés al programa de doctorat  

 Expedient i matriculació 

  Dipòsit de tesis  

 Expedició de títols i certificats 

  Satisfacció dels grups d’interès (2017)  

S’adjunta com evidència el pla de millora del curs 205-16 del PD en Tecnologies per a Nanosistemes, 
Bioenginyeria i Energia (Evidència E 3.13),  i el nou pla de millora (curs 19-20)  tan de l’EPD com del 
programa consta a l’apartat 4 d’aquest autoinforme que garanteixen la traçabilitat i actualització de les 
propostes de millora tenint en compte:  

 les propostes de millora de l’informe de seguiment anterior  

 les recomanacions dels informes de valoració d’AQU  

les enquestes de satisfacció dels usuaris 

 les propostes de millora detectades en el procés d’acreditació 

 l’autovaloració d’aquest estàndard  

Fruit dels plans de millora presents a l’apartat 4 d’aquest autoinforme l’EPD revisarà el SIGQ i indicadors 
per incorporar la perspectiva de gènere (2019-20 PM-EPD-3-01) , sobre la perspectiva de gènere i d’acord 
amb la proposta 2019-20 PM-EPD-3-02, l’EPD té previst revisar la igualtat de gènere en la formació a 
doctorands/es, en l’acord de compromís, en imatges i comunicacions, en el suport a estudiants, mobilitat, 
orientació professional, composició dels tribunals de tesi, etc.. Així com organitzar una jornada per 
visibilitzar la perspectiva de gènere a la recerca que es fa al doctorat. 

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

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el SIGQ es revisa periòdicament i es 
proposen els plans de millora oportuns. 
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En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

D’altra banda, si reflexionem sobre l’eficàcia del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (Estàndard 3), 
actualment el SIGQ aprovat està completament implantat i l’EPD disposa a tots els grups d’interès  tots 
els documents relatius al SIGQ, Política de Qualitat, Manual de Qualitat, Informes de seguiment, Memòria 
verificada, enquestes de satisfacció.  Creiem que el seguiment i desenvolupament del SIGQ avança 
correctament i contribueix de manera significativa a la millora continua de tots els doctorands i 
doctorandes de la URV.  El sistema també permet gestionar de forma òptima la recollida de dades i 
informació rellevant sobre els programes, a través d’un quadre d’indicadors complet i actualitzat i facilita 
la recollida d’informació sobre satisfacció que permeten la detecció d’aspectes a millorar i si s’escau en 
conseqüència planificar i dur a terme les millores i  modificacions oportunes. Els aspectes que detectem 
que s’han de millorar són:  Revisar el SIGQ i els indicadors per incorporar la perspectiva de gènere (2019-
20 PM-EPD-3-01), revisar també la formació del doctorand, els acords de compromís, els sistemes de 
suport a l’aprenentatge, els serveis d’orientació per incorporar la perspectiva de gènere (2019-20 PM-
EPD-3-01),millorar la participació en les enquestes de titulats (2019-20 PM-EPD-3-03) i finalment millora 
la digitalització i automatització dels processos administratius (2019-20 PM-EPD-3-04). 

Aquest estàndard es considera en progrés vers l’excel·lència ja que: (i) el SGIQ ha facilitat la preparació 
dels informes corresponents als procés d’acreditació. del nostre programa de doctorat; (ii) els indicadors 
que mostra el SGIQ són rellevants, actualitzats, i es mostren en evolució temporal; (iii) el SGIQ recull 
informació de tots els grups d’interès del programa (doctorands, doctors, tutors/directors, ocupadors); i 
(iv) el SGIQ es revisa i actualitza de manera periòdica seguint un pla estratègic de definició, desplegament 
i seguiment. 

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
 S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X     

 

Estàndard 4: Adequació del professorat 
 

L’estàndard europeu de l’assegurament intern de la qualitat d’educació superior ESG1.5 referent a 
l’assegurament de la qualitat del professorat, recomana que “les institucions han d’assegurar-se que el 
seu professorat és competent”. A la URV aquest estàndard està garantit per normativa interna, ja que 
incorpora els criteris per a ser director/a de tesi al reglament de l’EPD (Evidència E4.1)en el seu article 13: 

 “El director o la directora de tesi és designat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat entre 
doctors amb experiència investigadora acreditada i investigadors actius de la URV o assimilats, amb 
independència de la universitat, centre o institució en què presti els seus serveis, sempre que formi part 
del programa de doctorat”.  

I gràcies a la Normativa d’Investigador Actiu de la URV (Evidència E4.2) on consten en detall la definició, 
criteris i procediment d’avaluació interna per accedir a la condició d’investigador actiu o investigadora 
activa a la URV. “La consideració d'investigador actiu o investigadora activa de la URV és automàtica per 
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a tot el professorat que tingui reconegut un tram de recerca en el darrer sexenni, la qual cosa dóna a 
aquesta consideració una vigència de sis anys. Així mateix, també té la consideració automàtica 
d'investigador actiu o investigadora activa tot el personal docent i investigador a temps complet que hagi 
superat una acreditació externa de l'activitat investigadora igual o superior a la categoria que ocupa 
(professorat lector, professorat agregat, catedràtics contractats, investigadors Ramon y Cajal, 
investigadors ICREA, etc.).” 

La URV també fomenta l’orientació, mentorització i tutorització dels estudiants amb les especificitats que 
es detallen al procés PR-EPD-013- Orientació a l’estudiant  (Evidència E.4.3) i el procés PR-OOU-001 
Orientació professional (Evidència E4.4) 

Tal com es recull durant l’anàlisi d’aquest estàndard el programa compta 32 investigadors/es en el seu 
equip de professorat (direcció i tutorització), que pertanyen al departament d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la URV (excepte 1 que és un matemàtic del Dept. d’Enginyeria Química). A més a mes, 
hi ha implicats en el programa 13 directors/es de tesi col·laboradors/es, fent un total de 45 professors 
dels programa, que és un nombre bastant elevat que permet que es portin a terme un nombre significatiu 
de direccions de tesis doctorals i tanmateix permet també un seguiment adequat d’aquestes tesis en el 
marc del Programa de Doctorat.  

Cal fer notar que a l’evidència E 4.5 de Recursos Humans del programa consta el professorat d’acord amb 
la modificació de la memòria de verificació (Evidència P2.8) que va entrar en vigor a partir del curs 2018-
2019 i que aquest professorat i directors/es de tesi col·laboradors/es s’han actualitzat en aquest 
autoinforme  a gener de 2020 (veure evidència P 2.13). 

 4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

 

L’apartat de professorat, i específicament l’estàndard 4.1., és potser el més ben posicionat de tots els 
aspectes relatius al Programa de Doctorat i segurament el que amb més nitidesa demostra una avaluació 
vers l’excel·lència. 

La plantilla del programa s’ha mantingut bastant estable des del seu inici el curs 2013-14. Degut a la 
crescuda en el nombre de doctorands s’han anat afegit més professors al programa, la majoria són del 
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV. De fet, el departament promociona la 
direcció de tesis entre els seus investigadors, i fruit d’aquesta política s’han pogut afegir nou professorat 
que inicia la feina de direcció de tesis com a co-director/a conjuntament amb un altre professor amb més 
experiència.  

A partir dels  informes de seguiment (Evidència P2.7), les recomanacions traslladades per AQU en la 
valoració dels informes (Evidència P2.6), i la definició de professorat i director o directora de tesi d’acord 
amb la guia d’AQU per a l’acreditació dels programes de doctorat, es va diferenciar dos conjunts de 
directors: el professorat permanent del programa i el professorat col·laborador (no permanent). 
Considerem professorat col·laborador aquell que participa en la co-direcció d’alguna tesi doctoral ja que 
tenen uns coneixements específics que no trobem en el professorat permanent i que es necessiten per 
dur a terme satisfactòriament la direcció d’alguna tesi doctoral. Tenim per exemple, professors externs 
de la URV, o bé professors de la URV d’altres departaments que complementen el coneixement de l’àrea 
d’aplicació d’alguna tesi doctoral (per exemple, metges o especialistes en economia). 

Cal indicar també que des de l’aprovació de la memòria de verificació del programa (Evidència P2.5) hi ha 
hagut modificacions en la composició i nombre del professorat del programa. Així, el 27 de març de 2019 
es va traslladar a AQU les modificacions de la memòria (Evidència P2.8) on constaven  1 baixa d’una 
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professora per haver-se desvinculat del departament, i també les altes de 20 professors (entre 
permanents i col·laboradors) que reforçaven les 4 línies del grup i ens havien de permetre atendre al 
creixent nombre de doctorats, com així ha sigut. A més recentment com consta a la taula 1.1 d’aquest 
autoinforme recentment s’han afegit 5 directors més al programa, 3 d’ells internacionals, cosa que ens ha 
permès implicar a més institucions amb aquest programa de doctorat..  

El personal implicat en programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 
està format per: 

- El professorat del programa està format per 27 homes i 5 dones, que compten amb una 
trajectòria docent i de recerca dilatada i de qualitat. El programa compta, doncs, amb 32 
professors/es amb la següent distribució (veure taula 4.1 de l’annex 4): 6 catedràtics 
universitaris, 13 professors titulars d’universitat, 8 professors agregats, 1 lector, 1 titular d’escola 
universitària, 1 professor agregats interí, 1 investigador Juan de la Cierva i 2 investigadors 
vinculats amb direcció de tesis.  Només els dos investigadors vinculats no són actualment 
professors de la URV, un d’ells per jubilació i l’altre perquè tenia un contracte post-doc que ha 
finalitzat recentment. Destaquem la consolidada experiència i trajectòria dels catedràtics, titulars 
d’universitat i professors agregats, que són conjuntament un 84% del professorat. Considerem 
que aquest és un punt fort de l’equip de professorat que permet garantir una bona supervisió de 
la tesis dels doctorands. 

- Directors de tesi col·laboradors: són 13 investigadors (3 dones i 10 homes) que participen alguna 
co-direcció de tesis que requereix d’un especialista addicional. Són 1 post-doc00 al departament 
d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, 2 procedents d’altres departaments de la URV 
(Medicina i Gestió d’Empreses) i 10 que treballen en altres universitats (5 nacionals i 5 
internacionals). Del total de directors/es de tesis col·laboradors del programa, un 77% són 
externs a la URV. En aquest informe les dades de professorat que s’han treballat i s’inclouen com 
annex o evidència (com sexennis, projectes o contribucions) són només dels professors URV, 
excloent els col·laboradors, ja que són col·laboradors puntuals que participen com codirectors 
en alguna tesi i que a més la majoria són externs , degut a que la URV no en disposa de dades 
suficients d’acord amb la llei de protecció de dades i no les pot mantenir actualitzades ni 
registrades a les nostres bases de dades.  

Tots els doctorands tenen un tutor. La comissió acadèmica assigna com a tutor al seu director de tesi, si 
és de la URV. En cas que no tingui cap director de la URV, se li assignaria un tutor d’entre el professorat 
del programa, però fins ara no s’ha donat el cas. Considerem que el tutor ha d’orientar al doctorand en 
els tràmits que pugui necessitar o en proporcionar-li informació del funcionament de les activitats 
formatives que organitza el programa o la URV, per això convé que sigui personal de la URV. 

Respecte a la dedicació i força docent, el percentatge de professorat del programa de doctorat que ha 
dirigit tesis el darrer curs avaluat en aquesta acreditació (2018-19) és del 94% (30 de 32), d’aquest 25 són 
homes i 5 són dones i, com s’observa a l’evidència E 4.16 cada director/a té una mitjana de 1,8 tesis 
doctorals defensades en el període 2013-2019. Al llarg del període de 6 cursos des del 2013-14 al 2018-
29, cada professor ha dirigit 4,3 estudiants en mitjana, tenint en compte que no tots estaven matriculats 
al mateix temps. La majoria de directors treballen en una sola línia, però no tots. La distribució de directors 
disponibles en 4 línies de la següents manera (veure Evidència E 4.16 ): 10 en “Intel·ligència Artificial, 
Robòtica i Visió”, 9 en “Seguretat i privacitat de sistemes informàtics”, 8 en “Matemàtiques” i 7 en 
“Arquitectures Telemàtiques i Xarxes Complexes”. La distribució és, doncs, força equitativa, i millora la 
presència de directors en la línia de Matemàtiques, respecte la situació inicial del programa de doctorat 
el curs 2013-2014, que només n’hi havia 2 (veure memòria de verificació). 
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Respecte a indicadors de qualitat de la recerca, el darrer curs avaluat 2018/19 (últim del que tenim dades 
de sexennis ja resolts) hi ha 29 de 32 professors amb sexenni viu (91%) (veure taula 4.3 de l’annex 4). Hi 
ha dos professors amb sexenni assimilat, ja que tenen acreditacions de recerca però no poden sol·licitar 
el sexenni pel tipus de contracte. L’únic professor que no en té és el Dr. Santiago Romaní, que està el 
procés de sol·licitar-lo a la propera convocatòria. Comptant els dos professors assimilats, el rati de 
compliment de sexennis és del 97% (31 de 32). Per tant, es compleix amb l’estàndard mínim del 60% 
necessari per a la verificació de la titulació i l’assoliment de l’estàndard, i supera el 75% que permet optar 
a valoració de progrés vers l’excel·lència. 

Donada l’alta activitat en recerca i direcció de tesis de tot el professorat, és d’esperar que en els propers 
anys el percentatge de professors del programa amb trams de recerca vius es mantingui superior al 90%, 
gràcies també amb la proposa de millora de l’EPD (2019-20 PM-EPD-4-01) 

En relació a la perspectiva de gènere en el programa de doctorat hi ha un desequilibri de gènere, del total 
de professorat  ja que el percentatge de dones és només d’un 15%. Com ja s’ha comentat abans, aquest 
és un desequilibri generalitzat en la disciplina de la Informàtica i les Tecnologies de Comunicació (TIC), 
que constitueix en gruix del professorat. És difícil millorar aquest percentatge perquè el nombre de dones 
del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV també té només un 17% de dones 
(8 de 46), per tant, la proporció de personal implicat és la mateixa. A més, podem observar també que la 
majoria de doctors del departament participen al programa de doctorat (76%). 

El professorat del programa de doctorat tenia actius durant el 2013 fins 2019 un total de 56 projectes de 
recerca competitius on l’IP és professorat del programa (veure Evidència E 4.7 a)  D’aquest 26 són de 
convocatòries estatals, 1 altre prové de convocatòria social de La Caixa, 13 són projectes europeus dels 
programes FP7 i H2020, 1 prové de la James S Mac Donnell, 1 de Google research programs i 1 de Australia 
research council. Els restants 13 són programes de la URV (incloent 6 que són Doctorats Industrials amb 
AGAUR). 

D’aquests, hi ha un 28% de projectes finançats per organismes Europeus o Internacionals, un 12.5% de 
finançament ve per projectes de Catalunya, i també igual part per projectes interns de la URV, i el restant 
46% està finançat per programes estatals espanyols (vegeu taula 4.1). Els investigadors principals 
d’aquests projectes es reparteixen en les diferents línies i grups de recerca del programa, tot i que la 
menys representada és la de Matemàtiques, com es mostra a la figura 4.1 (veure dades a taula 4.3 annex 
4). 

 

 Tanmateix, si bé els professors del programa de la línia de Matemàtiques no són IP, sí que la majoria 
estan en els equips participant, per tant, també del finançament d’aquests projectes.  

 

43%

27%

26%

4%

IA SP AX MAT
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Figura 4.1. Distribució dels projectes segons línia de recerca (IA: Intel·ligència Artificial, Robòtica i Visió; 
SP: Seguretat i Privacitat; AX: Arquitectures Telemàtiques i Xarxes Complexes; MAT: Matemàtiques) 

 

Considerem que per un equip de 32 professors del programa permanents, tenir un total de 56 projectes 
com Investigadors Principals, és un indicador de l’alta qualitat del personal d’aquest programa de 
doctorat. També és un indicador de l’alta dedicació a recerca que té el professorat i de la seva qualitat, ja 
que la majoria de convocatòries són molt competitives, especialment les internacionals. 

Dels 32 professors/es del programa només 5 no han participat entre el 2013 i 2019 en projectes de recerca 
competitius vigents, la resta tots participen en 1 o més projectes de recerca (veure Evidència E 4.7 Annex 
4).  

 

Taula 4.1 Origen del finançament dels projectes de recerca 

Origen Finançament 
Nombre 

projectes % 
Fora d'Europa 3 5 % 
Europeus H2020 13 23 % 
Catalunya (Doct Industrial i La Caixa) 7 12.5 % 
Estatals 26 46 % 
Altres projectes URV 7 12.5 % 
TOTAL 56 100 % 

 

Pel que fa a la producció científica el professorat del programa ha publicat un total de 297 contribucions 
en revistes científiques rellevants en el període 2015-2019 (Evidència E 4.8). Cal indicar que el nombre de 
publicacions del 2019 que hi ha registrades al sistema de dades de la URV és incomplet, ja que en el 
moment de l’extracció de les dades no estaven totes introduïdes. En mitjana, sense tenir en compte 2019, 
es publiquen un total 73 articles científics per any, i una mitjana de 2,3 per professor del programa cada 
any.  

El 90% són revistes incloses en el Journal Citation Report segons la base de dades Web of Science. El 
restant 10% són contribucions a revistes de recent creació, d’abast estatal o català o d’àmbit més 
especialitzat, que no estan indexades. La qualitat de la revista es pot veure en que les publicacions es fan 
en revistes de molt alta qualitat, i amb un volum de cites molt alt. La mitjana de cites de les revistes és del 
33500 i el nombre d’articles en revistes amb més de 10000 cites és de 85.  

A l’evidència E4.8  s’ha fet una selecció de les 30 publicacions més rellevants del professorat del programa 
on destaquen articles publicats a revistes tan prestigioses com Nature, Nature Physics o Science. Ara bé, 
aquestes revistes no són específiques de les línies del programa, per això en hem centrat en mostrar 
publicacions en revistes amb factor d’impacte molt alt dins l’àrea de la Informàtica o Matemàtiques. 
Malgrat no haver prioritzat només el factor d’impacte, podem veure que hi ha 15 articles en revistes de 
decil D1, 5 més a primer quartil (Q1), 7 al segon Q2, i 3 al tercer Q3. Les publicacions amb impacte més 
baix estan principalment a la línia de Matemàtiques. En aquest àmbit cal publicar en revistes molt 
específiques segons la temàtica de la recerca, i això fa que sigui més complicat tenir publicacions en 
revistes d’alt impacte.  A més, està reconegut internacionalment que les revistes de Matemàtiques tenen 
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més inestabilitat en els quartils que la resta de disciplines i que el volum de citació és més baix1. Per tant, 
globalment, es pot veure que l’impacte dels articles en revistes és molt destacable. 

 

Figura 4.2. Distribució en quartils de la selecció de 30 publicacions en revistes indexades representatives 
de les 4 línies de recerca i de tots el professorat 

 

La selecció s’ha fet no únicament pel factor d’impacte, sinó també escollint un nombre similar de 
publicacions en cadascuna de les línies, mostrant a més publicacions dels diferents anys i amb el major 
nombre d’autors diferents possibles (d’entre el professorat permanent del programa).  

Tot i que la URV no disposa de tota la informació dels directors que participen al programa com a 
col·laboradors, a la taula 4 de l’annex 4.4  es mostren uns indicadors de la seva qualitat. Del total de 13 
investigadors,  7  tenen h-index superior a 20 (50%) i d’ells 3 amb h-index superior a 40. Els 6 restants 
tenen índex superior a 10. Aquest són principalment gent més jove (post-docs) i alguns estrangers de 
llatino-amèrica. Els professors amb més experiència són catedràtics o caps de departaments de recerca. 
Considerem que la qualitat en recerca d’aquests investigadors és bona i que aporten uns coneixements, 
formació i experiència són un complement necessari en algunes tesis que no es podrien dur a terme sense 
la seva col·laboració. També ens permeten estar en contacte amb altres institucions tant locals com 
internacionals (hi ha 5 centres de diferents països participant). Des de la perspectiva de gènere, hi ha 3 
dones i 9 homes. Es manté doncs, el biaix propi de la disciplina, si bé s’ha intentat promoure la 
incorporació de dones sempre que la temàtica ho ha permès. 

D’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el professorat del programa de 
doctorat té l’experiència necessària, un nombre molt alt de projectes nacionals i internacionals liderats 
per professorat del programa i una producció científica molt rellevant, que el complementa amb la 
qualitat dels investigadors col·laboradors. Per això el programa de doctorat d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la Seguretat assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual el professorat del 
programa té una activitat de recerca acreditada. 
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condicions 
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1 https://academic.oup.com/rev/article-abstract/25/3/306/2364555?redirectedFrom=fulltext 
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 4.2. El professorat és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves 
funcions 

El programa de doctorat d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat compta amb un total 
45 investigadors que poden actuar com a director de tesi (Evidència E 4.16), que el curs 2018-19  dirigien 
55 tesis doctorals. A més com s’observa a la taula 4.2 de l’annex 4, els directors tenen una gran experiència 
en la direcció de tesis. Durant aquests 6 anys del programa, 26 directors i directores  del programa han 
dirigit alguna de les 29 tesis defensades. De fet hi ha moltes tesis en co-direcció perquè així els 
investigadors que han d’atendre altres tasques de gestió de projectes o càrrecs universitaris o altres, 
poden ajudar a supervisar el doctorand de forma menys contínua però aportant la seva major experiència, 
que complementa la d’un altre investigador més jove. Per aquest motiu el nombre total de direccions de 
tesis és de 46 (enlloc de ser 29, una per estudiant). Aquestes 29 tesis s’han defensat gràcies a la implicació 
i dedicació del professorat del programa. També destaquem que el percentatge de sexennis vius dels 
directors i directores de les tesis defensades és de 96% (veure taula 4.2 de l’annex 4) que és un valor molt 
satisfactori. 

Entre les dades analitzades en aquest indicador, s’ha valorat també la mitjana de tesis que dirigit cada 
professor del programa, que és de 4,3 en els 6 anys. Considerem que aquest valor mitjà permet que el 
professorat pugui tenir una dedicació suficient a cada estudiant de doctorat, permetent que els directors 
puguin atendre adequadament als doctorands i fer-ne una supervisió amb qualitat. Com hem comentat, 
les co-direccions ajuden a que els doctorands no estiguin desatesos en cap moment. L’eina SAD ajuda 
també a facilitar la interacció entre els directors i el doctorand pel que fa a aspectes concrets de la seva 
formació, més enllà de la discussió de temes concrets de la recerca que es fa en la tesis doctoral. 

Tal com s’esmenta a l’apartat anterior (4.1), la dedicació a la recerca dels professors que formen part del 
programa és molt intensa i de molta qualitat, la pràctica totalitat d’ells participen en projectes competitius 
i molts d’ells com a investigadors principals (IPs).  

El reconeixement de la dedicació a direccions de tesis és un factor important, ja que permet als 
investigadors poder justificar el temps i esforç dedicat a la supervisió de tesis com una tasca reconeguda 
dins la feina a la Universitat. Els mecanismes de la URV per a determinar la dedicació del professorat està 
recollida a la seva Normativa de Docència aprovada pel Consell de Govern de la URV -última modificació 
de 19 de juliol de 2018 (Evidència E 4.8). En aquesta normativa s’estableix que la direcció de tesis doctorals 
en el marc del RD 99/2011, de 10 de febrer (art. 12.3), també genera activitat docent, assignant anualment 
per estudiant de doctorat matriculat a la URV 1,5 crèdits per curs, amb un màxim de tres cursos acadèmics 
per estudiant, i 1,5 crèdits addicionals el quart curs si la tesi ha estat defensada durant els tres primers 
cursos o durant el quart curs amb menció internacional. En el cas de co-direccions de tesi doctoral, aquests 
crèdits es reparteixen entre els codirectors de la URV. Aquest reconeixement en forma de crèdits pels 
docents a temps complet que dirigeixin tesis pot arribar fins a un màxim de 4,5 crèdits en funció de la 
disponibilitat del departament.  

Les direccions de tesis que no puguin ser reconegudes per aquesta via ho seran al pacte de dedicació, 
aprovat pel Consell de Govern de la URV –última modificació de 26 de febrer de 2015- (Evidència E 4.9). 
D’acord amb la normativa del pacte de dedicació, la direcció de tesis doctorals està reconeguda amb 1 
“unitat d'activitat acadèmica” (UAA) per la direcció de cada tesi doctoral defensada, 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 
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doctorat/màster, que s'ha de repartir entre els codirectors/es de tesi, com a mitjana en el període dels 
tres últims cursos, i 1,5 UAA en el cas de tesis amb menció internacional.  

Els directors/es de departament que formen part de la Comissió Acadèmica del programa i els propis 
directors de tesi poden consultar la dedicació docent al pacte de dedicació de la URV i els indicadors i 
informes disponibles a la URV en Xifres (Evidència E 4.10) i determinar si la dedicació és adequada per 
desenvolupar les seves funcions. 

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

D’altra banda, el professor que és nomenat com a coordinador o coordinadora del programa també 
disposa d’una reducció docent de 6 ECTS, que li permet fer les funcions addicionals relacionades amb el 
desenvolupament del programa: presidir la Comissió Acadèmica, ser membre del Comitè de Direcció de 
l’Escola de Doctorat, coordinar acadèmicament el programa, atendre les incidències que puguin tenir 
doctorands o directors, vetllar per l’oferta de les activitats formatives (especialment el workshop anual 
de doctorat), a més de les pròpies del càrrec definides al Reglament de l’EPD (vegeu Web). 

Després de presentar i comentar les evidències sobre la qualitat i nombre dels investigadors implicats al 
programa de doctorat, considerem que el professorat és suficient per dirigir el nombre d’estudiants per 
curs (al voltant de 50-55) i dur a terme les tesis satisfactòriament. Aquesta feina es troba reconeguda 
adequadament amb els crèdits i UAAs que la universitat assigna al seu personal. A més, el professorat del 
programa té la dedicació, experiència i qualitat en recerca adequada i suficient per a dirigir tesis doctorals 
d’alt nivell d’excel·lència. 

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

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

 

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

Per fomentar la direcció de tesis, la URV impulsa des del 2013 el projecte de professionalització de la 
supervisió doctoral (Evidència E 4.12). L’objectiu del projecte és promoure la direcció de tesis amb una 
relació entre el doctorand/a i el director/a de tesi que sigui oberta, honesta i professional. Aquesta relació 
es reflectirà en la satisfacció de les parts implicades (el doctorand/a i el director/a) i, molt especialment, 
en una millora dels resultats de la investigació. 

Des d’aleshores, l’EPD ha organitzat nombrosos tallers adreçats als directors/es de tesi de la URV (i 
possibles nous directors), especialment a aquells que es troben en una etapa més novella. Aquest 
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programa de formació de supervisors de tesi consta d’uns tallers d’iniciació a la supervisió doctoral (“Initial 
Supervisors Training Workshop”, de 12 hores, i ofertat en català, castellà i anglès), que proporcionen eines 
especialitzades i una varietat d’exercicis pràctics. Els tallers es complementen amb una sessió de 
seguiment (“Follow-up on Doctoral Supervision Training”, de 6 hores, trilingüe) que té lloc uns mesos més 
tard de la sessió inicial i que permet valorar als mateixos participants l’aplicabilitat dels coneixements que 
s’han adquirit, així com compartir els resultats i dificultats que es poden haver trobat en la seva aplicació.  

Aquests conceptes i metodologia també s’han traslladat a la visió del doctorand, adaptant els continguts 
dels tallers d’iniciació a la supervisió doctoral en un curs de 5 hores adreçat a doctorands, que pretén 
fomentar i enriquir la relació entre els doctorands i doctorandes amb els seus directors de tesi.  

Fins el moment, han participat en el programa de formació de supervisors 157 membres del personal 
docent i investigador de la URV (30 dels quals han aprofitat també el taller de seguiment) (Evidència E 
4.13). Pel que fa al professorat del programa, només 3 directors/es de tesi han fet el curs formatiu que 
ofereix la URV. Valorem negativament el nombre de directors/es de tesi que han fet els cursos de formació 
de supervisors. Tot i que alguns tenen experiència consolidada, creiem que hi ha una bona part del 
professorat que seria interessant que fes aquesta formació. Es proposarà en el Pla de Millora realitzar 
accions específiques de difusió i conscienciació de la importància d’aquests cursos.  

La Universitat també compta amb els cursos del programa PROFID que, organitzats per l’Institut de 
Ciències de l’Educació (ICE), ofereix a través de la web serveis de formació al professorat (Evidència E 4.14) 
Aquests cursos estan oberts també als doctorands/es, com a personal investigador en formació, per tal 
que puguin accedir a l’aprenentatge sobre eines i metodologies per a la recerca (bases de dades, gestors 
de referències bibliogràfiques, propietat intel·lectual, comunicació científica, etc.).  

Pe fomentar la dedicació a la direcció de tesis, com ja s’ha comentat a l’apartat anterior 4.3 d’aquest 
autoinforme, la URV reconeix l’activitat dels seus directors de tesis a través del pacte de dedicació i amb 
el reconeixement d’1,5 crèdits per direcció de tesi i fins un màxim de 4,5 crèdits que son inclosos al POA 
de cada director, és a dir un 18,75% del que hauria de ser l’encàrrec màxim d’un professor.  

A la memòria de verificació s’esmenten dues accions del programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica 
i Matemàtiques de la Seguretat respecte les direccions de tesis: (1) Tenir tesis co-dirigides per experts 
internacionals (en co-tutela o no) i (2) Fomentar tesis en co-direcció amb directors novells. Aquests dos 
aspectes s’han assolit ja, el primer amb la incorporació de professorat col·laborador d’altres institucions, 
i el segon amb el foment de co-direccions. 

Respecte a tenir un pla específic de foment de direcció de tesis, el programa no considera necessari definir 
cap acció perquè ja tot el personal del programa està actiu dirigint tesis. Ara bé, sí que cal indicar que el 
Departament d’Enginyeria en Informàtica i Matemàtiques, al qual està vinculat aquest programa, i que hi 
posa el personal, té un pla específic per augmentar el nombre d’investigadors que s’incorporen a dirigir 
tesis i per tant, al programa de doctorat. La política d’assignació de beques pre-doctorals afavoreix que 
investigadors que no han dirigit tesis ho facin per primer cop. Seguint les bones pràctiques identificades 
en l’Informe de Seguiment d’aquest programa de doctorat (Evidència P2.8), habitualment els nous 
directors treballen en co-direcció amb altres professors que ja estan dirigint tesis doctorals, per aprofitar 
la seva experiència, per formar-se i per així alliberar de càrrega als directors que tenen càrrecs o dirigeixen 
els grups i els projectes de recerca.  

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar i 
reconèixer la direcció de tesis. 
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 4.4. El grau de participació de professorat estranger i doctors internacionals en les comissions de 
seguiment i tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic del programa 

El programa de doctorat compta en l’actualitat amb un total de 10 directors de tesi externs que participen 
en les tesis doctorals del programa. Hi ha 5 directors d’institucions estrangeres i 5 d’altres universitats 
catalanes o espanyoles (veure taula 4.4 de l’annex 4) 

El grau d’internacionalització de les tesis doctorals defensades des de la implantació del programa en curs 
2013-14 es mostra a la següent taula. Es comptabilitzen aquí les que es van defensar en el RD anterior 
(RD1393/2007) de les que formen part del RD 99/2011. En tots els casos, gairebé el 100% de les tesis es 
redacten completament en anglès, ja que és l’idioma utilitzant en recerca en el nostre àmbit 
(especialment en informàtica). Només hi ha hagut 1 excepció en aquests 6 cursos. 

La meitat dels tribunals (un 55%) han comptat amb professors/investigadors estrangers. En concret, han 
estat els tribunals de tesis amb menció internacional, tot i que en els darrers anys intentem que hi hagi 
membres estrangers en algun tribunal de tesi que sigui amb menció (si hi ha disponible finançament per 
cobrir les despeses addicionals). 

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

Curs Tesis llegides (num 
tesis RD1393/2007) 

Tesis 
redactada 
anglès 

Num. Tribunal 
amb membres 
estrangers 

Num. 
Membres  
tribunals 
estrangers  

Menció 
internacional 

Directors tesis 
estrangers 

2013-14 2 (2 RD1393/2007) 2 2 2 2 0 

2014-15 8 (8 RD1393/2007) 8 3 3 3 0 

2015-16 12 (8 RD1393/2007) 12 5 5 5 1 

2016-17 6 (1 RD1393/2007) 6 3 3 3 0 

2017-18 8 7 6 6 4 1 

2018-19 9 9 7 7 6 0 

2019-20 3  *curs no acabat 3 3 4 3 0 

Font:  URV en xifres a gener de 2020. 

Es pot observar en aquesta taula que el percentatge de tesis amb menció internacional va creixent, i els 
darrers cursos es va situar ja al 50%. Les accions per facilitar la mobilitat (en forma d’ajuts econòmics i 
difusió de convocatòries) han ajudat a augmentar aquest percentatge. Tenint en compte que una bona 
part dels estudiants ja provenen d’altres països (i per tant, ja estan internacionalitzant-se a la URV), 
considerem que percentatge assolit és molt satisfactori. En el pla de millora proposat a l’Informe de 
Seguiment del programa es va marcar com objectiu assolir un 1/3 l’any 2019, per tant, hem complert 
l’objectiu sobradament. 
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L’increment de tesis amb menció internacional ha implicat també un augment de la participació 
d’investigadors estrangers als tribunals i també com avaluadors externs. Això facilita donar a conèixer la 
qualitat de les tesis i del Programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 
de la URV. Seguint la normativa, tots els tribunals de tesis amb menció internacional tenen un membre 
del tribunal estranger, però també es pot veure que des del 2017-18 intentem tenir un tribunal amb 
membre estranger també en algunes tesis que no opten a menció internacional.  

Per altra banda, el programa de doctorat ha intentat potenciar la internacionalització dels directors de 
tesis i participació en co-tuteles. S’ha ofert informació sobre la possibilitat de co-direccions i co-tuteles, 
així com dels tràmits per incorporar investigadors en modalitat de col·laborador amb el programa de 
doctorat. Fruit d’aquestes accions, s’han incorporat 5 professors internacionals com a col·laboradors, els 
quals estan actualment (curs 2019-20) co-dirigint a 5 doctorands, un d’ells en co-tutela amb la Universidad 
Nacional de La Plata (Argentina). 

D’acord amb la justificació aportada, considerem molt adient la internacionalització dels doctorands i de 
les tesis i en progrés de millora significativa la internacionalització de directors que el programa. Per tant, 
creiem que doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta 
amb un grau de participació de professorat estranger adequat a l’àmbit científic del programa.  

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

Si ens centrem en l’adequació del professorat (Estàndard 4), valorem com a molt positiu que el 97% del 
professorat del programa tingui sexenni viu. També destaquem l’alt nombre de publicacions dels directors 
de tesi i la seva alta qualitat, així com la gran quantitat de projectes de recerca finançats liderats pel 
professorat del programa. La qualitat dels professors col·laboradors també és destacable, així com la seva 
adequació per complementar el professorat permanent, ja que hi ha molts col·laboradors internacionals, 
i també catedràtics d’altres universitats de l’Estat. Per tot això, considerem que actualment el professorat 
és suficient, és de molta qualitat i s’adequa perfectament al que necessita el programa. Com a acció de 
millorar proposem augmentar el nombre de professors del programa que fan el curs de formació que 
organitza l’Escola de Doctorat (2019-20 PM-EIMS-4), ja que pot ajudar a millorar la qualitat de la 
supervisió, tot i que les enquestes la qualifiquen amb molt bona nota. Per tot l’indicat anteriorment, 
considerem que l’estàndard 4 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència 
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
 

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

Per a la realització de la tesi doctoral, el doctorand/a s’integra al grup d’investigació del departament 
d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques al que pertany el director/a de tesi, que li facilita un lloc de 
treball i on disposa de les infraestructures científiques i recursos del grup de treball adients per al 
desenvolupament de la tesis (ordinadors, impressora, webcam, robots, etc). Així mateix el doctorand o 
doctoranda també disposa dels recursos materials que ofereix la URV en general (wifi i xarxa de dades, 
CRAI, recursos bibliogràfics i bases de dades, Servei de Recursos Científic, Sistemes i recursos per a 
l’aprenentatge,  etc.). El director/a de tesi (o el tutor) s’asseguren de que el doctorand/a disposi dels 
recursos suficients i adequats per a desenvolupar les tasques concretes de cada tesi doctoral. Els grups 
obtenen aquests recursos a través del finançament obtingut mitjançant els projectes de recerca. Com 
hem vist a l’estàndard 4.1, tots els directors participen en projectes de recerca que permeten tenir el  
material necessari per les tesis doctorals, així com poder pagar despeses d’assistència a congressos o 
publicacions a revistes. 

El detall dels recursos materials dels grups de recerca estan detallats a la memòria de verificació 
presentada a seguiment. A partir de les recomanacions obtingudes a l’informe de seguiment es va fer una 
modificació de la memòria on es va ampliar la informació sobre espai, capacitats i equipament a disposició 
dels doctorands que va ser valorada favorablement al juliol del 2019 (veure taula 5.1 l’annex 5).  Amb 
posterioritat alguns grups han actualitzat alguns ordinadors, però essencialment el material és el mateix. 
L’espai ocupat també continua sent el mateix, i consisteix en 546,9 m2 distribuït en 12 laboratoris de 
recerca (sala amb taules, ordinadors i demés material informàtic) repartides entre els diferents grups. Els 
laboratoris estan ubicats en 3 passadissos propers, cosa que facilita la comunicació entre els grups. 

A més els estudiants de doctorat disposen de drets d’impressió i accés a material d’oficina sense limitació 
per les tasques derivades de la elaboració de la tesi doctoral. I al CRAI disposen d’un lloc únic per a la 
preparació de la defensa de la tesi ja es troben aïllats de soroll i disposen d’equip multimèdia i de simulació 
de presentacions. 

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

D’acord amb els resultats de les enquestes de satisfacció del 2017-18 el grau de satisfacció amb els 
recursos materials de que disposen els doctorands és de mitjana 8 però amb més de 40% de les respostes 
superiors a 8. Considerem que és un valor prou alt i que mostra que les instal·lacions, espais i recursos 
són adequats per tal de realitzar la tesis doctoral en unes bones condicions (veure resultats  a l’annex 5). 
Tanmateix, tal com ja s’ha comentat a l’estàndard 3.2,  hi hagut alguns estudiants que ho puntuat amb 
valor inferiors o igual a 5, i que han expressat algunes mancances en els camps de comentaris: bàsicament 
en referència a accés a llibres o revistes i a la potència dels ordinadors de treball.  

 

 

El Departament d’Enginyeria Informàtica disposa d’un pressupost per compra de recursos i materials 
bibliogràfics. Els professors del programa de doctorat, que són membres d’aquest departament, poden 
sol·licitar la compra dels llibres que creguin convenients per les tesis que s’estan fent. La universitat URV 
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forma part també del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) que garanteix l’accés a molts 
recursos online, especialment de revistes científiques especialitzades en l’àmbit de la informàtica, les 
matemàtiques i les tecnologies de la informació i les comunicacions.  

En referència als equipaments informàtics, malauradament són responsabilitat dels  grups de recerca que 
acullen els doctorands, i són ell els que han de comprar-los utilitzant els diners que provenen de projectes 
finançats. Tot i que regularment s’actualitzen i renoven els materials, és possible que en algun curs concret 
no es pugui disposar d’un equip amb tanta potència com l’estudiant voldria. Ara bé, mai no falta cap 
equipament addicional que sigui imprescindible per realitzar la tesis (ja siguin, robots, càmeres de 
gravació, smartphones, sensors, etc.).  

El procés del SIGQ que garanteix la gestió dels recursos materials i serveis de la URV és el PR-EPD-018 
Gestió dels recursos materials i serveis (URV) (Evidència E.5.1)   

D’acord amb la justificació aportada, considerem que els espais són suficients i estan ben equipats 
(excepte alguns casos puntuals). Els grups de recerca posen a disposició dels doctorands tots els recursos 
materials de què disposen, per tal de poder realitzar la tesis satisfactòriament i el departament i la URV 
proporcionen recursos bibliogràfics i de suport a l’aprenentatge, a més dels equipaments del Campus 
Sescelades. Per tant, el programa de doctorat assoleix l’estàndard segons el qual els recursos materials 
disponibles són molt adequats al nombre de doctorands/es i a les característiques del programa.  
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 5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands/es suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 
faciliten la incorporació al mercat laboral 

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

Serveis d’acollida , d’orientació acadèmica  

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

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

En aquesta sessió s’aprofita per començar a orientar els estudiants sobre les implicacions que tindrà la 
realització dels estudis de doctorat a la URV per al seu desenvolupament acadèmic i professional.  
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Els doctorands també disposen de diferents eines de suport per complementar la informació sobre 
acollida o orientació acadèmica i/o resoldre dubtes:  

1. Adreces de correu per a consultes generals o específiques: escoladoctorat@urv.cat, 
phd@urv.cat, tesis@urv.cat, phd.avalualcio@urv.cat, convenisepd@urv.cat  

2. Demo sobre els diferents processos. Per exemple, s’inclouen enllaços a tutorials i guies sobre 
com fer la matrícula online, com fer l’avaluació i el seguiment del DAD i PLAINV.  

3. Apartat de preguntes freqüents. Es van incorporant aquelles pàgines que generen més 
consultes.  

4. Apartat Quina és la teva opinió?  per fer arribar consultes, suggeriments, queixes, agraïments.. 
etc  

A més, l’EPD també ofereix atenció presencial o telefònica per a consultes (contactes i horaris de l'Escola 
de Doctorat). L'Escola també compta amb una canal de comunicació “EPD informa” a través del correu 
institucional escoladoctorat@urv.cat  que permet enviar avisos, notícies, inscripcions a activitats 
formatives transversals i generació de certificats d'assistència o informacions que poden ser d'utilitat. 
Estem treballant per tal que un futur aquest canal de comunicació es pugui realitzar a través del Moodle, 
ara mateix està implantat pels doctorands del programa Doctorat Industrial i alguns programes de 
doctorat ( per exemple Ciència i Tecnologia Química, Estudis Humanístics, Biomedicina, Tecnologia 
Educativa) però volem que estigui disponibles per tots els programes de doctorat (2019-18-PM- EPD-
5.2.01 Canal de comunicació a través del Moodle).  

La comissió acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques organitza una 
sessió de benvinguda als nous doctorands cada curs. Es fa al mes de febrer o març, quan la majoria de 
doctorands ja s’han incorporat als grups de recerca. Inicialment es convocava només als estudiants nous 
però els darrers dos cursos s’ha convocat a tots els estudiants, perquè així permet que es coneguin entre 
ells. Es facilita informació general del doctorat (no repetint la que ja proporciona l’EPD), de la comissió 
acadèmica i de les activitats pròpies del nostre doctorat (com el Workshop anual). Aprofitant que molts 
estudiants venen d’altres països, es serveixen unes pastes típiques catalanes, i cafè o te. Hem pogut 
constatar que acabar la sessió amb aquesta degustació facilita la interacció entre ells, especialment dels 
nouvinguts.  

Quant a l’orientació acadèmica per al programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de 
la Seguretat, els interessats poden accedir a la pàgina web del programa 
(http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7709/) on es troben les dades dels contactes 
acadèmic i administratiu específic. Al llarg de la realització dels estudis de doctorat, els estudiants es 
dirigeixen a la coordinadora del programa per resoldre les qüestions administratives que necessiten, o a 
la secretaria de departament que gestiona el doctorat. Les consultes es poden realitzar per correu 
electrònic o de manera presencial a través d’entrevistes personals. 

Durant el seu procés formatiu l'estudiant compta amb el suport de l’EPD que gestiona els estudis de més 
de 1.300 alumnes organitzats en 24 programes de doctorat (curs 2018-2019). La memòria anual que 
publica l'Escola de Doctorat recull de forma detallada les activitats acadèmiques i administratives del 
centre. 

La URV també ofereix als estudiants el Pla de Formació Transversal per a doctorands de la URV (Evidència 
E1.12), que té com a finalitat promoure l'adquisició de competències transversals durant l'etapa formativa 
del doctorat i va dirigit a l'adquisició de competències associades al desenvolupament de la tesi doctoral 
i el futur professional, veure l’estàndard 1.2 i 6.1 d’aquest autoinforme. En l'organització dels cursos per 
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l’Institut de Ciències de l’Educació participen també el CRAI, la Fundació URV, la Càtedra per al foment de 
la innovació empresarial i la Càtedra sobre el foment de l’emprenedoria i creació d’empreses. 

Algunes d'aquestes activitats formatives es van començar a oferir a partir del curs 2015-2016 però és a 
partir del curs 2017-2018 i sobre tot 2018-19 que no s’implanta completament i s’ofereixen també les 
activitats formatives directament relacionades amb el futur professional per tant el nostre pla de formació 
incorpora activitats per facilitar la incorporació al mercat laboral: 

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

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

Els pla de formació es va revisant i ampliant curs a curs, incorporant si s’escau, també els resultats de les 
enquestes de satisfacció, veure l’estàndard 1.2 i 6.1 d’aquest mateix autoinforme.  

Alguns professors del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 
imparteixen alguns d’aquests cursos, com “Writing a Scientific Article2”. 

El Programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat organitza cada curs un 
Workshop anual anomenat DCSM: Doctoral Workshop in Computer Science and Mathematics. És una 
jornada on alguns doctorands presenten breument el seu tema de tesis, també hi ha 1 o dues conferències 
convidades. L’idioma és l’anglès per a que tothom hi pugui participar. El format és similar al d’un congrés 
de recerca, per tal que els estudiants puguin conèixer aquest tipus d’activitats “a casa”. Cada any un grup 
diferent de recerca del programa s’encarrega de l’organització. Es posa la informació a la plana Web: 
http://deim.urv.cat/~dcsm/. Hi ha un termini per enviar resums (de 2 a 4 pàgines) i per registrar-se. Es fan 
unes actes que s’editen al Servei de Publicacions de la URV i que tenen ISBN. El programa paga un dinar 
als assistents i les despeses dels conferenciants. S’intenta que un dels conferenciants sigui estranger o 
d’algun altre centre de l’estat espanyol. Aquesta és la jornada doctoral principal de cada curs i una activitat 
formativa per tots els assistents, els que presenten oral, en pòster, els oients, etc. Normalment un dels 
doctorands que pertany al grup organitzador també participa de les tasques organitzatives, i per tant, es 
pot formar també des del punt de vista de comitè organitzador. El curs 2018-19 es va fer la 5ena edició. 

 

                                                      

2 

https://www.ice.urv.cat//moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursDoctorand&id=06RE0017-

1 
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El departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV també ens posa a disposició de tots 
els doctorands un cicle de seminaris, anomenats Deiminaris. Aquests seminaris duren unes 2 hores, i 
primer hi ha una ponència per part d’algun investigador convidat d’altres institucions, sovint estrangeres 
(com es pot veure a la imatge), i després els assistents poden fer preguntes o discutir els aspectes 
pertinents. Aquests seminaris s’anuncien als doctorands i es manté també una plana web amb la 
informació. Els assistents que ho sol·liciten reben un certificat d’assistència 

 

 

 

Beques, ajuts, mobilitat 
 
Una bona part dels estudiants de doctorat realitzen la tesi en el marc d'una beca o contracte d'investigació 
Des de la web d'Ajuts i premis per a estudis de doctorat i  també des de la pròpia de cada programa es 
poden consultar les convocatòries de beques, ajuts i premis corresponents als estudis de doctorat, ja 
siguin especifiques de cada programa o generals, contractes per a la investigació (PMF-PIPF Programa 
Martí Franques, Programa Salvador de Madariaga, FPI, FPU, etc), Ajuts ( ajuts per cotuteles, ajuts futurs 
investigadors, ajuts per a tesis doctorals en català, beques (La caixa a l’Amèrica del Nord, i Àsia, La Caixa 
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INPHINIT,Fundació Jose Luis Oriol etc), Ajudes de mobilitat ( Ajudes complementaries a les FPU, ajudes de 
mobilitat predoctoral del Ministeri, Erasmus K107 i K103) . Com ja s’ha comentat a l’apartat 1.1 d’aquest 
autoinforme, tant l’EPD com el departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques volen fomentar el 
finançament  als doctorands i per tant s’han destinat més recursos al programa Martí Franques, ja sigui 
amb fons del departament, de grups de recerca o de propis investigadors del programa. Cada any entre 3 
i 4 doctorands tenen aquest finançament. A més l’EPD inclou al seu pla de millora la proposta 2019-20 
PM-EPD-1.1-03 per tal d’aconseguir finançament per mantenir el nombre de beques pròpies de la 
universitat ( Martí Franques, beques de projecte...). 
 
 
Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del 
programa (Evidència P2.6 ) com s’ha mencionat a l’estàndard 1.2 d’aquest informe, la URV ha incrementat 
el finançament per la contractació de personal investigador predoctoral en formació i també s’han 
millorat les ajudes per per realitzar cotuteles. 

 
Afavorir la mobilitat en els estudis de doctorat és també una prioritat de l'EPD en el context d'incrementar 
la internacionalització dels programes i l'adquisició de competències transversals. En aquest marc, els fons 
de finançament són diversos, per exemple, algunes beques o contractes de doctorat incorporen 
finançament per realitzar estades en un centre o institució. Dins de les accions específiques de mobilitat 
de doctorat hi ha dos programes específics a nivell europeu: Erasmus plus programa KA 103 i 107 dirigit a 
fer una estada en una universitat o centre de recerca i Erasmus Pràctiques dirigit a fer una estada en 
pràctiques empreses o institucions. Així com ajudes estatals dins del programa FPU i ajudes a la mobilitat 
predoctoral per la realització d’estàncies breus en centres d’I+D. Realitzar una mobilitat internacional és 
un dels requisits per optar a la Menció Doctor Internacional, per això des de la URV s'intenta facilitar la 
mobilitat amb accions com les convocatòries dels programes Erasmus 
 

Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del 
programa (Evidència P2.6), el programa de doctorat dedica des de fa 2 anys una part dels diners del seu 
pressupost a ajuts de mobilitat. Aquests diners (entre 1000 i 1500 euros) s’afegeixen als que aporta el 
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, del seu pressupost (uns 1500-2000 euros, segons 
disponibilitat pressupostària). Al mes de novembre es publica una convocatòria on els estudiants que han 
fet mobilitat aquell any poden demanar el pagament de despeses que no van ser sufragades per altres 
ajuts, aportant els justificants pertinents (Evidència E5.9). Una comissió concedeix les ajudes als 
sol·licitants, durant el mes de desembre. Diversos doctorands han gaudit d’aquests ajuts, que esperem 
poder mantenir si la dotació econòmica ens ho permet. 

 
 
Serveis d’orientació professional i inserció laboral 

L’orientació del doctorand o doctoranda sobre l’accés al mercat laboral la realitza, a un primer nivell, el 
director o directora de tesi i el tutor o tutora acadèmic, proporcionant una tutorització personalitzada en 
funció de cada àmbit d’investigació. I també es preocupen de facilitar la inserció laboral assegurant-se 
que totes les ofertes de posicions de post-doctorals que periòdicament reben els investigadors 
participants es re-direccionen al doctorands/es i als recents doctors a través de les vies habituals de 
comunicació. En cas que l’EPD rebi qualsevol convocatòria laboral també les fa arribar als doctorands i 
titulats a través del mitjans oportuns.  En un segon nivell, la URV facilita informació general i institucional 
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a través de l’Oficina de l’Estudiant (OFES) de la URV a través d’un programa de desenvolupament de la 
seva carrera que li faciliti la integració al món laboral, resumit en el procés PR-OOU-001 del SIGQ de l’EPD 
(Evidència E5.3). 

L’OFES ha posat en marxa el Servei d’Orientació Professional de la URV amb l’objectiu de proporcionar als 
estudiants de qualsevol nivell acadèmic, un programa de desenvolupament de la carrera, facilitar la seva 
integració a la vida universitària i donar suport al seu desenvolupament acadèmic i professional. 
Mitjançant accions i programes formatius, es vol que l’estudiant pugui assolir i utilitzar estratègies, 
habilitats i coneixements adients per planificar i implementar el seu desenvolupament professional i 
personal.  

Ocupació URV ofereix:  

 Orientació individual per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i els nivells de grau, 
màster i doctorat poden rebre assistència individual amb la tècnica d’orientació professional. Són 
sessions en privat de dos tipus: cita llarga, amb cita prèvia o cita exprés, en el mateix dia (veure 
més informació a l’espai Orientació individual). 

 Tallers d’orientació, sessions de formació en grup poden versar sobre diverses àrees, amb 
l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament integral per 
assolir un futur professional exitós (consultat programa a Tallers d’Orientació) 

 Publicacions. Recursos, per ajudar als estudiants, com a futurs graduats, en tot el procés de 
recerca d’ocupació. Per exemple: Guia d'orientació per a l'ocupació, Recursos d'orientació per la 
recerca d'ocupació (veure més informació a l’espai Publicacions) 

 Un servei d’intermediació laboral mitjançant una plataforma de gestió de les oportunitats 
professionals: el portal de la Borsa de Treball. Un cop registrats al portal, poden accedir als 
processos de selecció de les empreses i entitats que col·laboren amb la Borsa de Treball de la 
URV.  

 Un servei de gestió i promoció de pràctiques externes en empreses i institucions. 

 Organització d'altres accions de foment de la inserció laboral dels graduats de la URV: Fòrum de 
l'Ocupació Universitària. 

El detall de les sessions d’orientació individual i talleres d’orientació on han assistit els estudiants de 
doctorand així com la satisfacció pròpia d’aquests serveis es mostren a l’evidència E 5.9 

 

Entre les iniciatives de la Universitat per a facilitar la inserció laboral en el món empresarial dels nostres 
estudiants, anualment es fa el Fòrum de l’Ocupació als campus de la URV que posa en contacte els futurs 
egressats amb potencials contractants del territori (http://www.urv.cat/ca/vida-
campus/serveis/ocupacio-urv/forum-ocupacio/). 

El programa de Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya, fomenta el 
desenvolupament de projectes d'investigació estratègics dins d'una empresa, on el/la doctorand/a 
desenvoluparà la seva formació investigadora en col·laboració amb la universitat. Així mateix, els 
doctorands dins del programa han de desenvolupar una tesi doctoral i realitzar activitats formatives 
adequades al programa lo que els permetrà obtenir la Menció de Doctor Industrial. L’Escola i els 
coordinadors de doctorat fomenten i fan difusió del programa dins de la universitat i del mon empresarial 
per incrementar el nombre de projectes. Des de la coordinació de la comissió acadèmica s’incentiva 
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aquest tipus de tesis i es proporciona informació aquest programa de finançament. Actualment hi ha 4 
doctorands que estan fent la tesi en aquest programa i el 2018 es va llegir una tesi. Considerem molt 
positiu haver pogut involucrar a 5 empreses diferents en la formació de doctors per incorporar-los a les 
seves plantilles i iniciar o millorar els seus procediments de R+D. 

En el marc del Doctorat de la URV, l’EPD ha engegat el projecte Alumni de Doctorat, amb el suport i 
col·laboració del programa Alumni URV  que ha nascut pel 25è aniversari de la Universitat Rovira i Virgili 
per a reconèixer el decisiu paper dels seus més de 46.000 titulats i titulades. D’entre els diferents reptes 
que es planteja el projecte Alumni de Doctorat de la URV, un és l’acompanyament dels doctors i doctores 
en la seva inserció laboral i desenvolupament professional. Per aquest motiu, posem a la seva disposició 
a través de l’Oficina de l’Estudiant (OFES) diferents serveis d’Orientació Professional orientació 
professional individual, tallers pel desenvolupament professional, accés a la borsa de treball de la URV, 
convocatòries per Alumni Doctors/es, assessorament en emprenedoria i creació d’empreses, formació 
contínua, etc. La difusió i foment d’aquests serveis, i altres accions que s’aniran definint, s’engloben en el 
projecte Alumni de Doctorat que es va engegar amb entusiasme i compromís de l’EPD i de tots els 
programes de doctorat. Aquests projectes malauradament han quedat aturats a l’espera de recursos, tot 
i que l’EPD té la voluntat de poder reprendre’ls  (2019-20 PM-EPD- 5.2-04-Projecte alumni doctorat) 

Com a última activitat del Doctorat, l'Escola organitza cada curs acadèmic la cerimònia de lliurament de 
títols de doctor/a i de premis extraordinaris de doctorat. Amb aquest acte la URV reconeix l'esforç i la 
dedicació dels joves investigadors i la seva aportació a la generació de coneixement. 

La satisfacció dels doctorands i doctorandes amb els serveis de suport al procés d’aprenentatge i la 
incorporació al mercat laboral s’avalua tant en el marc general del Sistema Universitari Català, com en el 
marc del Doctorat de la URV i, més específicament, en el marc del propi programa de doctorat en 
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat:  

A. L’Estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris que elabora AQU Catalunya (Evidència 
5.8)proporciona informació general sobre la satisfacció dels doctors i doctores amb els seus 
estudis, la seva situació laboral actual i la valoració si el títol ha tingut un impacte en aquesta 
situació laboral. L’últim estudi d’Inserció Laboral dels doctors i doctores de les universitats 
catalanes es va realitzar al 2017, on es va enquestar més del 50% de la població de referència, 
que són les persones doctorades els cursos 2011-2012 i 2012-2013. Les dades pel conjunt del 
Sistema Universitari Català segons sub-àmbit ampliat estan disponibles a: 
http://estudis.aqu.cat/dades). Els resultats disgregats per la URV i, més concretament pel 
programa de doctorat (Doctorat en Enginyeria Informàtica) predecessor del programa actual  es 
detallen a l’estàndard 6 (Qualitat dels resultats) d’aquest mateix autoinforme. 

Les dades facilitades per AQU Catalunya han permès al Departament d’Economia i l’Observatori 
de l’Ocupació de la URV desenvolupar projectes de recerca i difusió, que ha donat com a resultat, 
entre altres, les següents publicacions: 

− Ferran Mañé (investigador principal) i Antoni Di Paolo, “ELS DOCTORS DE LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES CATALANES EN EL MERCAT DEL TREBALL: UNA VISIÓ DE COHORTS”, Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona. (Evidència 5.6) 

− Ferran Mañé (investigador principal), Antonio Di Paolo, Daniel Miravet i Catalina Jordi, 
“EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA I TREBALL: REFLEXIONS AL VOLTANT DE L'EXPERIÈNCIA DE LA URV”, 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. (Evidència 5.7) 
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B. L’EPD va implantar el curs acadèmic 2017-2018 l’enquesta de satisfacció  dels doctors i les 
doctores de la URV com s’ha detallat a l’estàndard 3.2 d’aquest autoinforme (Evidència 3.10), el 
14 de desembre de 2019 a l’acte de graduació dels doctors/es per la URV es van lliurar les 
primeres enquestes. Els resultats (veure annex 6) s’analitzen a l’estàndard 6 d’aquest 
autoinforme.  
 

C. Des del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat, la 
coordinació del programa ha fet difusió de l’enquesta de satisfacció elaborada des de l’EPD als 
doctors/es  dels seu programa dels darrers 6 anys a través de les adreces personals de contacte. 
S’ha enviat l’enquesta aproximadament entre 9 i 12 mesos després de finalitzar la tesis. El grau 
de participació ha estat del 40 %.  La intenció de la coordinació del programa és de seguir fent 
difusió d’aquestes enquestes per augmentar-ne la participació.  (veure resultats a l’annex 6). 
 
Les respostes de l’enquesta de satisfacció de doctors/es indiquen que un 70% estan molt satisfets 
i només un 30% indiquen una satisfacció mitja. També un 70% estan molt satisfets amb el 
seguiment i atenció del director/a de tesis, i un 90% estan molt satisfets amb l’atenció rebuda 
per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica. Les valoracions de les activitats 
formatives, recursos materials i de suport a l’aprenentatge varien entre una qualificació de 6 i 10 
(sobre 10).  

 

Sembla, doncs, que la satisfacció global, estigui més lligada a la satisfacció amb el director/a de tesis i els 
recursos. Tota la informació recollida a través dels diferents mecanismes sobre satisfacció i inserció 
laboral s’utilitza per a la revisió i millora del programa de doctorat, d’acord al què estableix el procés del 
SIGQ PR-EPD-003 Seguiment i Millora de les Titulacions (Evidència E.3.4). De fet, en referència al segon 
punt feble detectat, ja s’han posat en marxa diverses accions de millora sobre les activitats formatives i 
serveis de suport, que ja estan implantades, i per tant, esperem millorin la percepció en els propers anys. 

 

Satisfacció de l’alumnat i els directors i directores de tesi amb els estudis 

La satisfacció dels doctorands i doctorandes amb els estudis de doctorands i la satisfacció de directors i 
directores de tesi amb els estudis a la URV es mesuren cada dos cursos a través del model d’enquestes  
(Evidència E3.9) que es revisa en funció del seguiment del programa. 

En particular, dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels doctorands i directors del programa de 
doctorat d‘Enginyeria Informàtica i matemàtiques  (Annex 5) es pot extreure, com a conclusió general, 
que els/les estudiants estan globalment molt satisfets amb el desenvolupament del programa de 
doctorat. Els aspectes millors valorats són (escala de 1 a 10):  

 La informació del estudis de doctorat disponible al web és clara i entenedora: la puntuació ha millorat 
de 8.5 a 9 de mitjana en els doctorands, i també per part dels directors, que ha passat de 7 a 8 de 
mitjana.  

 L’atenció per part dels supervisors i de la comissió acadèmica del programa s’han valorat per sobre 
de 9 punts en ambdues enquestes. 

 Activitats formatives del programa de doctorat són adequades (workshop anual, seminaris del 
departament):  valoració entre 8,5 i 9 tant per part dels directors com doctorands.   
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 Activitats formatives transversals programades per l’Escola de Doctorat són adequades: la valoració 
és molt més favorable (amb nota 9) per part dels doctorands, que l’apreciació dels directors (nota 
mitjana de 7,5). 

 El sistema d’avaluació de l’activitat i el pla d’investigació que fa la URV és adequat: obté una valoració 
superior per part dels doctorands que dels directors. En ambdós casos ha millorat significativament 
gràcies a les millores implementades. La valoració al curs 15-16 era de 8,5 per part de doctorands, i 
de 4 per part dels directors, mentre que la valoració al curs 17-18 va ser de 9.5 pels doctorands i de 
8.5 pels directors. Destacar la millora de l’aplicatiu SAD sobretot en les gestions per part dels 
directors. 

 Els processos administratius de pre-inscripció i matrícula són clars, fàcils i transparents: valoració curs 
15-16 de 8,8 i al voltant de 9,5 en el curs 17-18.  

Els aspectes que han obtingut una valoració una mica més baixa i dels que s’han fet més comentaris 
textuals en els camps de resposta oberta són: 

A partir d’aquestes evidències, es farà un control i seguiment d’aquests dos aspectes tan des de el 
programa com des de l’EPD. 

 Els recursos materials disponibles per fer la tesi doctoral. Els doctorands fan referència a: d’una 
banda, millora dels ordinadors i dels recursos bibliogràfics  

 Tràmits administratius durant el doctorat (baixes, pròrrogues, canvis, etc.): es demana més 
flexibilitat, més claredat i millorar l’atenció en anglès per part del personal administratiu del 
departament.  

 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que l’atenció i els serveis que reben els doctorand 
facilita, en general, la realització de la tesis i la posterior incorporació al mercat laboral. Per això 
considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard sobre l’eficàcia dels 
sistemes de suport a l’aprenentatge. Però d’acord amb el pla de millora que consta en aquest autoinforme 
manca disposar d’un pla d’ocupació per estudiants de doctorat i per tant l’EPD ha previst la millora 2019-
20 PM-EPD- 5-02 

 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5), les valoracions són molt 
satisfactòries. Com a punts forts cal destacar les accions d’acollida realitzades per l’Escola de Doctorat i 
també pel propi programa de doctorat. També destaquem l’oferta d’activitats formatives transversals que 
s’ofereixen als doctorands. Ara bé, en aquest sentit, veiem que pocs estudiants aprofiten les activitats 
formatives i seminaris que ofereix el programa.  En aquest sentit proposem dues accions de millora (2019-
20 PM-EIMS-5) i (2019-20 PM-EIMS-6) per augmentar el nombre d’estudiants que assisteixen a seminaris 
i cursos formatius. D’altra banda, un punt fort són els diners que dedica el programa i el departament 
d’Enginyeria Informàtica per donar ajuts de mobilitat, ja que ha permès incrementar el nombre de tesis 
amb menció internacional. Com a objectiu ens hem marcat mantenir el nombre de tesis amb menció 
internacional per sobre de 60% (2019-20 PM-EIMS-2). En general, les instal·lacions que ofereix el 
Programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat són satisfactòries a 
opinió de la majoria dels doctorands.  

En progrés vers 
l’excel·lència S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions No s’assoleix 

X    
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Tot i així, es detecta la necessitat de continuar treballant en els mecanismes de recollida d’informació per 
a l’avaluació de la satisfacció dels agents així com en la implementació del programa Alumni de Doctorat 
de la URV i els serveis d’orientació professional. En aquest sentit es proposen com a millores a nivell 
d’Escola de Postgrau i doctorat 2019-20-PM-5-01-02-03-04-05-06-07 millorar el canal de comunicació i 
suport a la docència amb coordinadors i coordinadores, directors i directores i estudiants a través del 
Moodle PD ,Disposar d'un Pla de suport a l’OCUPABILITAT per estudiants, Promocionar el projecte Alumni 
URV- doctorat, Millorar la participació en el programa Doctorat industrial ,Millorar els equips de recerca. 
Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats 
 

Els estudis de Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat estan enfocats a la 
formació d'investigadors especialitzats amb el desenvolupament de mètodes i algoritmes necessaris per 
desenvolupar aplicacions novedoses per resoldre els reptes de futur que requereixen de solucions 
informàtiques. L'objectiu principal del Programa de Doctorat (PD) és el de preparar els doctorands per tal 
que siguin capaços d'iniciar i completar una investigació original i innovadora. Aquesta recerca es 
materialitza en l'elaboració d'una tesi doctoral en alguna de les 4 línies de recerca del programa. Es pretén, 
per tant, formar doctors que realitzin una tasca investigadora de qualitat. Amb aquesta finalitat, aquests 
investigadors hauran de demostrar també un coneixement profund de la bibliografia específica del tema 
investigat, capacitat de síntesi i interpretació, així com el coneixement dels principals congressos, revistes, 
xarxes i fòrums de la seva disciplina. Atès que el doctorand és un estudiant i investigador en formació, el 
doctorat implica tant la consecució d'un projecte d'investigació original com el disseny d'un pla 
individualitzat de formació especialitzada i transversal. 

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

Tesis doctorals 

En el programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat s’han defensat 29 
tesis doctorals des del curs 2013-14, en el marc del RD 99/2011 (Evidència 6.1).  En aquesta evidència 
s’indica: Nom del doctorand, Nacionalitat, Títol de la tesi, Enllaç a la tesi, Data de lectura, Qualificació 
obtinguda, Menció Internacional, Director(s) de tesi, tutor, procedència. Esmentar que no hi ha cap tesi 
defensada que provingui del programa anterior, totes són de doctorands que van iniciar la tesi en el 
programa que s’acredita. 
 
A més a més, s’espera que 6 tesis doctorals siguin presentades abans que finalitzi l’any 2020, que junt 
amb les 3 que ja s’han defensat, tindríem un total de 9 tesis llegides el curs 2019-20 (Evidència 6.2). En 
aquest cas, la informació que l’evidència incorpora és: Nom del doctorand, Línia d’Investigació, Data 
prevista de lectura (data límit) i Títol de la tesi, 
 
Fins ara, cada curs hi ha hagut al voltant de 8 tesis defensades. Aquesta quantitat s’ajusta als valors 
estimats considerant la dimensió del programa i el nombre de places de nou accés que oferta anualment, 
que és de 15. Esperem que aquest nombre augmenti fins a estabilitzar-se i ser propera a 12. Actualment, 
tenint en compte que algunes tesis són a temps parcial, i que hi ha pròrrogues i baixes temporals, algunes 
tesis s’allarguen més del temps de 3 anys ( tal com permet el Reial Decret amb la sol·licitud de pròrrogues 
i baixes temporals)  i per tant, aquests primers cursos en que el programa ha anat creixent, el nombre de 
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tesis defensades ha estat més baix del que preveiem que serà l’estacionari. El total de tesis llegides fins 
ara és de 29, totes eren de doctorands del RD 99/2011 (no tenim ningú provinent de programes anteriors).   
 
Les tesis doctorals del programa són pertinents, públiques (després de la seva defensa) i adequades per 
certificar els aprenentatges reflectits en el perfil de formació. Tots els temes de les tesis s’adeqüen a les 
línies de recerca del programa i tots els treballs presentats han permès adquirir les competències 
transversals i específiques del programa. La seva pertinència (validesa) i qualitat (fiabilitat) són garantides 
pels mecanismes recollits a tal efecte en el PR-EPD-024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral 
(Evidència E 6.5). A més a més, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica 
i Matemàtiques de la Seguretat té aprovats criteris específics que les tesis han de reunir per tal de 
començar el dipòsit i posterior defensa, i que es deriven de les activitats formatives obligatòries. Són: tenir 
com a mínim una publicació rellevant acceptada (un article en revista internacional indexada a ISI-JCR, o 
equivalent) i haver fet una mobilitat de més de 20 hores en una altra institució (assistència a un congrés, 
jornada de recerca o equivalent). Cal comentar que la majoria de tesis que es dipositen tenen més d’una 
assistència a congressos (i amb publicació associada) i sovint també dues revistes indexades a ISI-JCR, ja 
que en el nostre àmbit les publicacions són un element clau per fer un bon currículum de cara a obtenir 
una bona feina després del doctorat. 
 
El volum de publicacions i la seva qualitat es pot veure a l’Evidència E 6.3, on veiem que el número de 
publicacions derivades de les 29 tesis és de 62, totes són publicacions en revistes indexades a ISI-JCR. En 
aquesta taula hi ha només articles acceptats a revistes internacionals, no s’han indicat els capítols de 
llibres, ni publicacions en actes de congressos. La mitjana d’articles és de 2,15 per doctorand i més de la 
meitat dels doctorands publiquen dos o més articles. Donada la dificultat i la llarga durada dels processos 
de revisió en les revistes dels àmbits d’Informàtica i Matemàtiques, considerem que aquest nombre és 
molt satisfactori. A més, destaquem que un terç (23/62) dels articles estan en revistes de primer quartil 
en el seu àmbit. Aquest nombre de publicacions de qualitat mostra que els resultats obtinguts de les tesis 
doctorals satisfan molt adequadament l’assoliment de les competències del doctorat i els requisits del 
nivell de qualificacions del MECES i posen de manifest l’alt nivell de formació. 
 
Les tesis doctorals resolen problemes frontera en les 4 línies del programa de doctorat. Això és així perquè 
la majoria dels doctorands treballen dins el marc de projectes de recerca finançats que estan abordant 
problemes complexos i que han estat reconeguts com importants i han obtingut finançament. Per tant, 
estan d’acord amb la recerca dels grups i especialment els seus directors/es de tesis. El volum i qualitat 
de les publicacions també avala l’interès de les tesis que es fan.  
 
Destaquem també les tesis que es fan lligades als objectius i interessos d’alguna empresa. Actualment hi 
ha en desenvolupament 4 tesis en el marc del Programa de Doctorat Industrial de la Generalitat de 
Catalunya. L’any 2018 es fa defensar una tesi de DI del programa de doctorat actual (RD99/2011), i l’any 
2016 la primera de la URV, per part d’un doctorand del programa de doctorat anterior (RD1393/2007). En 
total són 6 tesis del total de 33 que té la URV en el Programa DI (això suposa un 18%). 
 
Activitats formatives 

La Comissió Acadèmica programa de doctorat en Enginyeria Informàtica Matemàtiques de la Seguretat 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. Les activitats formatives van estar 
definides a la memòria de verificació, i es van millorar les descripcions a partir dels comentaris de l’Informe 
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de Seguiment. Hi ha dues activitats obligatòries i 3 optatives, que es detallen a l’evidència E 6.4.. Les dues 
activitats obligatòries estan relacionades amb els requisits que cal satisfer per a poder dipositar la tesi, i 
que són els següents: 

 Fer una estada de mobilitat: d’un mínim de 20 hores. Això vol dir, o bé fer una estada llarga en 
una altra institució, o bé, assistir a un congrés o curs en l’àrea de coneixement de la seva tesi 
doctoral.  

 Els doctorands hauran de tenir acceptat un article en una revista de prestigi internacional. L’índex 
ISI-JCR és el que prenem com a indicador. Si la revista no està a ISI-JCR cal indicar en quin altre 
índex està i presentar evidències de la seva rellevància. 

 

Aquestes activitats es consideren un requisit mínim del programa per a garantir una qualitat mínima en 
la formació dels nostres doctorands. Cal dir que més de la meitat de les tesis acaben amb dos o tres articles 
acceptats en revistes indexades a ISI-JCR (algunes en quartil Q1). Pel que fa a la mobilitat, es va posar el 
mínim de 20 hores per tal de no perjudicar els doctorands que no tenen finançament per mobilitat o tenen 
una situació personal que ho dificulta. Ara bé, la majoria de doctorands assisteixen a més d’un congrés, i 
com ja s’ha dit, actualment la meitat fan una estada de 3 mesos en una institució estrangera, accedint a 
la menció internacional. Per tant, aquests dos requisits es compleixen amb escreix en la majoria de tesis 
que es dipositen. Des de la comissió acadèmica es consciencia de la importància de tenir bones 
publicacions i experiència internacional, però no es volen augmentar els requisits per, com s’ha dit, no 
posar un nivell que no pugui ser assolit per causes externes (tardança en les respostes de les revistes, 
manca de finançament, etc.). 

A banda d’aquestes activitats obligatòries, cada any la Comissió Acadèmica (amb l’ajuda d’un grup de 
recerca) organitza una jornada anomenada Doctoral Workshop in Computer Science and Mathematics. 
Aquesta activitat s’ha explicat a l’apartat 5.1. La participació dels doctorands és alta i és una jornada que 
els hi agrada.  

En les enquestes realitzades a doctorands/es i els seus directors/es, veiem que valoren molt positivament 
aquestes activitats (nota de 9,5 en mitjana doctorands, i 8,5 directors). Fins al moment, la coordinació del 
programa no ha rebut cap comentari al respecte d’afegir o canviar aquestes activitats (veure resultats 
apartat 5.2 de l’annex 5). 

 
En quant a les activitats formatives transversals veure l’estàndard 1.2 d’aquest autoinforme, l’EPD és 
l’encarregada i responsable de proporcionar una oferta oberta a tots els doctorands i doctorandes de la 
URV a través del Pla de formació transversal pels doctorands de la URV (Evidència E1.12).A més a més de  
coordinar, fer la difusió del cursos, seminaris i activitats disponibles a la URV, l’EPD ha consolidat el seu 
compromís en l’assegurament que els doctorands adquireixin les competències i habilitats relacionades 
amb la investigació científica de qualitat, a través del Programa de Formació Transversal per a Doctorands 
de la URV (Evidència E1.12). Aquest programa, que respon a les necessitats de formació dels futurs doctors 
i doctores i facilita l’adquisició de competències transversals, també té com a finalitat trencar amb el 
tradicional aïllament del personal investigador en formació en un grup d’investigació i establir un punt de 
trobada per als doctorands i doctorandes de totes les àrees científiques.  

L’avaluació de les activitats formatives depèn de la tipologia de l’activitat. Les activitats formatives 
organitzades per la Universitat (transversals o del programa) són avaluades pel professorat mitjançant els 
mecanismes definits per a la pròpia activitat i són acreditades, si escau, amb certificació d’assistència i 
aprofitament. Les activitats externes són avaluades pel director/a de tesi i per la Comissió Acadèmica. 
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En el marc del programa de doctorat els estudiants han realitzat i les han registrat al seu document 
d’activitats per a l’avaluació del seu director/a (Evidència E 6.6). Aquesta taula té només un valor 
orientatiu doncs no podem arribar a saber amb detall si els doctorands  informen de totes les activitats 
que realitzen. Es pot veure que el nombre d’activitats registrades ha estat de més de 100 en els darrers 3 
cursos, i que són activitats formatives transversals o assistència a congressos. 

 

Seguiment i avaluació 

Els procediments i mecanismes concrets per valorar el progrés i resultats d’aprenentatge són la supervisió 
de la tesi, el seguiment dels estudiants de doctorat, l’avaluació del pla d’investigació (PlaInv) i el document 
d’activitat del doctorand/a (DAD), tal i com es va detallar a la memòria de verificació i com s’explica a la a 
l’estàndard 1.2 d’aquest autoinforme. Aquests procediments són públics i accessibles des de la web de 
l’EPD, a l’apartat de Seguiment i Avaluació del doctorand/a, i estan recollits al SIGQ, al procediment PR-
EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand/a (Evidència E1.6)  

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la 
Seguretat té aprovats criteris específics per avaluar el DAD i PlaInv des doctorands i doctorandes, que 
consideren el curs i es poden resumir en: 

 1r curs: donat que acaben de començar, es revisa el títol de tesi i el pla de recerca. El pla de 
recerca ha de ser complet i adient. Els objectius i  metodologia clars, i una planificació a 3 o 5 
anys segons TC o TP. Poden no tenir cap activitat realitzada. 

 2n curs: Es revisa si expliquen el progrés al pla de recerca. Han de tenir alguna activitat realitzada, 
ja sigui formació o mobilitat o publicació. 

 3r curs TC: Es revisa si tenen feta la mobilitat (1 congrés amb justificant) i 1 publicació, en algun 
dels 3 anys. 

 4rt curs TC (en pròrroga): Es revisa si tenen feta la mobilitat (1 congrés amb justificant) i 1 
publicació, en algun dels 3 anys. Es mira la planificació del final de la tesi per a comprovar que 
indiquen que estan acabant. 

Si la comissió detecta que l’estudiant no està complint aquests criteris, s’analitza el cas i se li fa una 
qualificació Desfavorable (en primera convocatòria) per tal que ho esmeni per la segona. En cas que en la 
segona convocatòria no hagi millorat del tot però suficientment, se li fa una qualificació d’Apte però se li 
posen comentaris, que es revisaran al curs següent. 
 
Aquest sistema de seguiment i avaluació ha estat útil, ja que ens ajuda a determinar el grau d’assoliment 
des requisits, i a la vegada pot ajudar a detectar problemes si algun doctorand no està progressant 
adequadament. Cal dir, que normalment l’avaluació feta pel director/s de tesis ja va en la mateixa línia 
que els criteris de la comissió, per tant, moltes vegades simplement ratifiquem la qualificació ja feta pel 
director. També dir, que en tots els casos els doctorands milloren les qualificacions de no Apte, a excepció 
de casos en què han decidit prèviament deixar els estudis de doctorat. 

L’avaluació anual del pla d’investigació (PlaInv) i el document d’activitat del doctorand/a (DAD) per part 
dels directors/es de la tesi, els tutors/es (Evidència E 1.8) i per la Comissió Acadèmica del programa 
(Evidència E 1.8) permet certificar que els aprenentatges adquirits pels doctorands i doctorandes són 
coherents amb el perfil de formació pretès. 

D’acord amb la justificació aportada en aquest apartat, en referència les tesis llegides i els mecanismes de 
formació i supervisió dels doctorands (conjuntament amb les seves opinions i els resultats obtinguts), 
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considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència l’estàndard segons el qual les tesis 
doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil formatiu pretès. 

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

 

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

 
 Tesis defensades i durada mitjana del programa 

A les taules que es presenten a continuació (i també a l’annex 6 i a l’evidència E6.1) es recullen els 
indicadors i la informació sobre les tesis completades en els 6 cursos anteriors i que són alumnes que han 
realitzat la seva tesi dins del RD RD99/2011. De forma global, en el decurs d’aquests sis cursos, el nombre 
total de tesis defensades ha estat de 26, de les quals 22 han estat amb dedicació completa i 4 amb 
dedicació parcial. La distribució entre tesis defensades per homes i dones està esbiaixada, ja que el 
nombre de dones que es matriculen és molt més baix que el d’homes. En total 21 han estat defensades 
per homes i només 5 per dones (veure taula 6.1 de l’annex 6). El reduït nombre de tesis a temps parcial 
és l’habitual en aquesta disciplina, i no és un indicador dolent. La majoria d’estudiants tenen beques pre-
doctorals a temps complet o treballen dins de projectes de recerca de forma exclusiva per acabar la tesi 
aviat i incorporar-se al mercat laboral. El perfil de doctorands a temps parcial és de professors 
d’universitat que no tenen el doctorat i volen tenir-lo per promocionar (ja sigui en institucions d’aquí o 
internacionals).  

Curiosament la durada mitjana de les tesis ha estat inferior en les tesis a temps parcial (3 anys de mitjana) 
que en les de temps complet (3,3 anys). Tanmateix, aquesta dada no és significativa degut al baix nombre 
de tesis defensades a temps parcial. En aquests casos s’ha donat la circumstància que els doctorands han 
pogut dedicar més temps del previst inicialment, i han obtingut resultats bons i publicacions amb poc 
temps. No fem anàlisi de durada per sexes, ja que el baix nombre de dones fa que les conclusions no siguin 
útils.  

Respecte als percentatges de tesis amb qualificació Cum Laude i menció internacional, si bé la distinció 
per sexes no és gaire informativa (per les poques dades a analitzar), si que veiem que són globalment 
percentatges alts. Les tesis amb Cum Laude superen el 80% en global, i aquest és un valor adequat perquè 
els tribunals no atorguen aquesta qualificació a tothom, i per tant, hi ha una valoració més acurada de la 
qualitat de les tesis. Pel que fa a menció internacional, els percentatges van augmentant cada curs. Creiem 
que aquest fet de que els estudiants facin la mobilitat de 3 mesos fora és positiu, però també sembla que 
allarga la durada dels estudis, ja que és un temps que si bé treballen en la tesis, a vegades deixen tasques 
aquí, que han de reprendre després.  Malgrat això, la durada dels estudis és prou adequada i no supera 
amb gaire escreix els 3 anys. Es pot apreciar que el curs 2018-19 hi va haver un augment, però no podem 
dir si és un fet puntual o no. La comissió acadèmica treballa per conscienciar a directors/es i doctorands/es 
a finalitzar dins el temps previst, sempre que sigui possible i s’hagin pogut obtenir els resultats i 
publicacions esperats de la tesis. 
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Taula 6.1 Indicadors resultats acadèmics 

 Curs 2013-14 i 

2014-15 

Curs 2015-16 Curs 2016-

17 

Curs 2017-

18 

Curs 2018-

19 

 H D H  D H D H D H D 

Tesis defensades a temps 

complet 

0 0 4 0 3 1 5 1 6 2 

Tesis defensades a temps 

parcial 

0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 

Durada mitjana a temps 

complet.  

NA 2,53 3,25 3,32 4,19 

Durada mitjana temps parcial.  NA NA 2,40 3,00 3,40 

Tesis defensades amb 

qualificació Cum Laude (%) 

NA NA 100% NA 66% 100% 71% 100% 71% 100% 

Tesis defensades amb Menció 

Internacional(%) 

NA NA 25% NA 66% 50% 43% 100% 71% 100% 

Font: URV en xifres a gener de 2020. 

 

 Abandonament del programa de doctorat 
 
Durant aquests 6 anys, només 2 estudiants han abandonat el programa i hi ha hagut una anul·lació de 
matrícula. Un d’ells va intentar compaginar el doctorat amb la feina, però després de demanar baixes 
temporals, va veure que no podia complir els objectius i tirar endavant la tesi i ja no va matricular-se el 
curs següent (abandonament d’ofici). L’altre cas és una persona que va trobar una feina que li ocupava 
massa temps i va deixar el doctorat que havia iniciat uns mesos abans. El percentatge d’abandonament 
del programa és d’un 1,5%, i no es considera necessari dur a terme cap acció al respecte (veure taula 6.2 
de l’annex 6).  
 

 Resultats científics de les tesis doctorals 

La producció de tesis defensades ha estat molt bona, com es pot veure a l’Evidència E6.3a. Aquesta 
evidència s’ha confeccionat a partir de la llista de publicacions que lliura el doctorand en el moment del 
dipòsit de la tesis. Els articles de revista comptabilitzats a la taula són articles acceptats en revistes 
indexades al ISI-JCR, per tant, són articles d’alta qualitat i impacte. No s’han comptabilitzat els articles que 
estaven enviats en el moment del dipòsit i que en majoria hauran estat acceptats en els següents mesos.  

El número de publicacions derivades de les 29 tesis és de 62, i la mitjana d’articles és de 2,15 per doctorand 
i més de la meitat dels doctorands publiquen dos o més articles. Donada la dificultat i la llarga durada dels 
processos de revisió en les revistes dels àmbits d’Informàtica i Matemàtiques, considerem que aquest 
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nombre és molt satisfactori. A més, destacar que un terç (23/62) dels articles estan en revistes de primer 
quartil en el seu àmbit.  
 
A la taula 6.2 mostrem el nombre de tesis i de publicacions per línia de recerca. Tal i com ja hem vist, la 
línia amb més doctorands i directors és la que té més tesis llegides. La producció en revistes és de 2 per 
tesis en general. Veiem també que, en aquest cas, la línia de Seguretat i Privacitat en Sistemes Informàtics 
ha tingut una mitjana de només 1 publicació en el moment del dipòsit de la tesis, mentre que 
Matemàtiques té una mitjana de 3 articles per tesis. 
 
A banda de les publicacions en revista, sobre les quals fem molta incidència des de la coordinació del 
programa de doctorat, també hi ha molt bones publicacions en congressos. Les actes a congressos són 
especialment rellevants també en l’àmbit de la Informàtica on hi ha un rànquing oficial de prestigi de les 
conferència (CORE). A la taula 6.3 mostrem les publicacions en congressos indexats a CORE. A l’evidència 
6.3b hi ha 18 tesis llegides amb publicacions a congressos CORE (de 29); la resta de tesis tenien al menys 
una participació a alguna altra conferència de menys nivell o bé de l’àmbit de les Matemàtiques (que no 
figuren en aquest rànquing). En total són 51 publicacions en congressos d’alt nivell internacional, un 25% 
a CORE A, un 25% a CORE B, i la resta CORE C.  A la taula 6.2 veiem que la distribució de publicacions a 
congressos CORE varia segons la línia de recerca, i Matemàtiques té un 0 ja que no seria aplicable aquest 
criteri de valoració dels congressos en aquest àmbit. 
 
Així doncs, la producció científica derivada de les tesis és molt satisfactòria tant per la quantitat com per 
la qualitat. S’ha superat amb escreix el mínim de 1 publicació indicat en l’activitat formativa definida a la 
memòria de verificació, ja que sumant les revistes i les publicacions en congressos, la mitjana se situa a 
3,8 per doctorand. 
 

Taula 6.2 Producció científica de les tesis defensades  

Línia de recerca 
Tesis 

defensades 

Articles 

revista 

Articles congressos 

CORE 

Intel·ligència Artificial Robòtica i Visió 13 29 31 

Seguretat i Privadesa de Dades 6 8 14 

Matemàtiques 5 14 0 

Arquitectures Telemàtiques i Xarxes Complexes 5 11 6 

Total 29 62 51 

 

Respecte les estades de recerca del doctorands/es, podem dir que tots els doctorands/es han realitzat 
una estada de mobilitat de com a mínim 25 hores, ja que aquesta era una de les activitats formatives 
obligatòria i transversal de la URV i que formava part de la memòria de verificació. I aquestes estades per 
tant consten registrades al Document d’activitats de cada doctorand/a, junt amb el seu certificat 
d’assistència. A més, cada curs uns quants doctorands fan una estada de mobilitat de més de 3 mesos en 
una o dues institucions estrangeres. A la taula 6.3 de l’annex 6 es pot veure el detall per cursos. El nombre 
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d’estudiants en mobilitat de llarga durada ha anat augmentant a mesura que creixia el programa de 
doctorat. Els tres darrers cursos hi ha hagut 4-5 estudiants en mobilitat internacional. En total han fet 
estada de més de 3 mesos, 16 estudiants, dels quals 5 eren noies i 11 nois. Tenint en compte que la 
proporció de noies és del 25%, en mobilitat han suposat un 33%. 

Si analitzem els resultats acadèmics, tot i no tenir gaires tesis defensades per noies, amb les dades actuals 
podem dir que els resultats acadèmics són iguals per sexes (o millors en les dones en aquests 6 anys). 
Totes les noies han obtingut Cum Laude i totes (excepte 1) tenen la menció internacional. Pel que fa als 
homes, al voltant d’un 70% obtenen Cum Laude i el percentatge de mencions internacionals fluctua però 
es situa al voltant del 60%. Creiem que amb més cursos i més dades dels dos sexes, els percentatges 
tendiran a fer-se similars.  

 

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

 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

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

 

Per a tenir dades específiques del nostre programa la coordinació ha fet un esforç per a seguir el perfil 
ocupacional dels egressats de tots els doctors graduats en el programa de doctorat en Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat dins el període avaluable (2013-2018). La coordinadora del 
programa ha contactat per email amb els egressats aproximadament 1 any després de finalitzar la tesis 
doctoral i els ha enviat l’enllaç a dues enquestes: una sobre els processos del doctorat a la URV i l’altra 
sobre inserció laboral. 

A l’annex 6 es presenten els resultats de l’enquesta d’inserció laboral del programa pròpia del programa, 
del total de titulats contactats (corresponents als cursos 2013-14 fins 2019-20 a març de 2020 ), del total 
de titulats contactats hem pogut recavar la situació laboral de 10 (un 40 % del total). Considerem que això 
es un percentatge força representatiu.  

A partir de les respostes a l’enquesta d’inserció podem veure que en un 80% dels casos la feina obtinguda 
està molt relacionada amb la línia de recerca on s’ha fet la tesi doctoral. I també el mateix percentatge 
considera que el seu doctorat ha estat determinant per trobar la feina que tenen, i que aquesta requereix 
un nivell d’estudis de doctorat. Per tant, la taxa d’adequació a la feina és del 80%. 

 

Respecte a la utilitat de la formació rebuda (incloent haver fer menció internacional o industrial) un 80% 
(4 de 5) responen amb qualificació de 9 o 10. Per tant, la satisfacció amb la mobilitat o experiència en 
empresa sembla ser també molt positiva.  

Els valors dels indicadors d’inserció laboral a la branca de Enginyeries->TIC a nivell del Sistema Universitari 
Català (SUC), segons valors d’AQU, és del 98,7%, i un 95% està fent funciona pròpies de doctor o funcions 
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universitàries. En el nostre programa estem una mica per sota, però el nombre de respostes (10) és tan 
petit que no ens permet dir concloure que calgui fer accions al respecte, ja que només 2 persones diuen 
no fer tasques de doctor, i no en sabem les causes (familiars, etc.). 

De les respostes, veiem que un 70% tornaria a fer el mateix doctorat i un 20% diu que dependria de la 
situació. Ara bé, tots (100%) recomanen la URV com universitat per fer el doctorat.  

Dels 26 doctors formats fins al curs 2018-19 hem buscat el seu perfil a la xarxa Linkedin, que és molt 
utilitzada en el sector de l’enginyeria informàtica. Hem trobat l’ocupació de 22 dels 26 doctors. A 
l’evidència E 6.7 es pot veure que 17 estan treballant com investigadors (professors o post-docs) en 
universitats arreu del món (Luxemburg, Regne Unit, Pakistan, Canadà, Estats Units d’Amèrica, Grècia, 
etc.). Com a cas particular, hi ha 3 d’aquests doctors que eren Titulars d’Escola Universitària al 
departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, i ara dos ja són Titulars d’Universitat 
gràcies a tenir el doctorat. Uns altres 2 treballen en empreses del sector informàtic estrangeres (però no 
sabem si les tasques requereixen formació doctoral). Hi ha un doctor, Dr. Abdel-Nasser, que ha creat una 
spinoff de la URV, conjuntament amb un professor del programa (Dr. Puig) i dos egressats del programa 
de doctorat anterior (Dr. Cristiano i Dr. Abdellatif), es tracta de la spin-off Up2Smart3. Finalment hi ha 3 
persones que ja treballaven a empreses o escoles de la zona de Tarragona i que han fet la tesi com a 
activitat addicional, però que no estan interessats en fer carrera en recerca. Valorem molt positivament 
tant el nivell de les feines realitzades pels egressats, i també que hagin trobat feines de recerca sense 
dificultat a moltes institucions tant d’Europa com d’Amèrica o altres continents. Destaquem també el fet 
de que hagi sorgit una spin-off a partir d’una de les tesis doctorals fetes al programa, ja que indica el valor 
de la formació global que es dóna als doctors. 

L’últim estudi d’Inserció Laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes es va realitzar al 2017, 
on es va enquestar més del 50% de la població de referència, que són les persones doctorades els cursos 
2011-2012 i 2012-2013. Els resultats disgregats per la URV de i, més concretament pel programa de 
doctorat “Enginyeria Informàtica” que era el predecessor del programa actual (veure taula 6.5 de l’annex 
6) mostren que el 100% dels que responen estan ocupats tot i que només el 33% fa funcions de doctor. 
Tanmateix el nombre de respostes és de 3 persones, per tant, la fiabilitat d’aquests percentatges és baixa 
ja que la mida de la mostra no és suficient per extreure conclusions. Si que veiem que totes repetirien els 
estudis de doctorat, resposta que està alineada amb la que hem obtingut a les enquestes realitzades des 
de la URV.  

Basant-nos amb les respostes de les enquestes fetes des de la URV, i malgrat la mostra és petita, 
considerem molt positiu que un 80% dels doctors faci feines relacionades amb la seva línia de recerca i 
amb nivell de doctor. Que un 90% tornaria a fer el mateix doctorat i que tots recomanin la URV és també 
un indicador excel·lent de que el programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques ha 
pogut formar adequadament aquests professionals. Per això considerem que s’assoleix amb progrés vers 
l’excel·lència aquest estàndard. Com a part de la millora contínua per al futur, des de l’EPD, s’ha posat en 
marxa recentment una enquesta de titulats per a poder donar resposta de forma eficaç i centralitzada al 
control dels titulats doctors en el procés continu de millora i la proposta de millora (2019-20 PM-EPD-3-
03) va encaminada a millorar els resultats de respostes d’aquesta enquesta. 

                                                      

3 https://www.up2smart.com/ 
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En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (Estàndard 6), cal destacar que les dades i indicadors 
disponibles mostren una tendència positiva, on destaquen les publicacions derivades de les tesis. També 
és molt destacable el creixent nombre de tesis fetes en el Programa de Doctorat Industrial (actualment 4 
en curs). Els indicadors d’inserció laboral són molt satisfactoris, ja que la majoria d’egressats treballen 
com a doctors en diverses institucions i universitats arreu del món. També les opinions dels doctors sobre 
el programa de doctorat i la formació rebuda són molt satisfactoris. Per tot l’indicat anteriorment, 
considerem que l’estàndard 6 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

 



4.Valoració final, propostes de millora i bones pràctiques 

4.1. Valoració del desenvolupament del programa 

Taula 4.1 Valoració final del programa de doctorat 

Programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i  

Matemàtiques de la Seguretat 

Adequat(1) Cal 
millorar 

Compleix les 
especificacions de la 
memòria 

Es proposen 
millores(2) 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

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

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

X   2019-20 PM-
EPD-1.1-02 

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

X   2019-20 PM-
EPD-1.1-03 

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

X   201-19 PM-EPD-
1.1-01 

2019-20 PM-
eims-1.01- 02. 

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

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

X   2019-20 PM-
EPD-1.2-01 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

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

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

X  --  

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

X  --  

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

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

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

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

La institució publica i difon de manera exhaustiva la política de qualitat, els 
processos del SGIQ i els elements que se’n deriven per a la rendició de 
comptes, que inclouen els resultats del seguiment i de l’acreditació 

x  --  

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 

3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de doctorat, el seu seguiment i la seva acreditació. 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten de forma òptima el 
disseny i l’aprovació dels programes, com també el seu seguiment i la seva 
acreditació, amb implicació de tots els grups d’interès. 

X   2019-20 PM-
EPD-3-01-02-03-
04 

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

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona de forma òptima la 
recollida de resultats rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors 
amb informació completa sobre la seva evolució temporal. 

X   2019-20 PM-
EPD-3-01-02-03-
04 

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels grups 
d’interès (especialment de titulats, estudiants, professorat i ocupadors) 
respecte del programa. 

x x  2019-20 PM-
EPD-3-01-02-03-
04 



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

El SGIQ disposa d’un procés implementat que obliga la institució a revisar de 
forma periòdica i completa l’adequació del mateix SGIQ. La revisió es 
concreta en un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ 
i que permet fer un seguiment dels canvis realitzats 

X   2019-20 PM-
EPD-3-01-02-03-
04 

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 
s’estructuren en plans de millora que recullen tots els elements necessaris 
per a un seguiment òptim i periòdic de la seva implantació. 

x   2019-20 PM-
EPD-3-01-02-03-
04 

Estàndard 4. Adequació del professorat 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

Com a mínim tres quartes parts del professorat associat al programa de 
doctorat que ha dirigit tesis doctorals  tenen una activitat de recerca 
acreditada. 

X    

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

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són molt 
adients per dirigir les tesis doctorals i atendre els doctorands i doctorandes, 
i, si fos el cas, per impartir les activitats formatives del programa 

X   2019-20 PM-
EPD-4-01 

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

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

X   2019-20 PM-
EIMS-4 

 

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

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

X    

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

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

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

X   2019-20 PM-
EPD- 5-05 

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

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

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

Els estudiants estan molt satisfets amb els serveis i recursos materials al seu 
abast. 

x   2019-20 PM-
EPD- 07-08 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats 

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

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

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

2019-20 PM-
EIMS-2 

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

X   2019-20 PM-
EIMS-5 

2019-20 PM-
EIMS-6 

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

X    

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



L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de tots els 
indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia dels doctorands i 
doctorandes i els programes equivalents, i mostra clarament la millora 
continuada del programa de doctorat. 

X   2019-20 PM-
EPD- 5-04 

 

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

La utilitat de la formació rebuda és superior a la d’altres programes del 
mateix àmbit disciplinari. 

x    

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període 
de referència i tram d’edat, i és superior a la de programes similars. 

x    

La taxa d’adequació és superior a la d’altres programes del mateix àmbit 
disciplinari. 

x    

(1) La valoració com adequat no impedeix que es proposin millores 
(2) Inclou millores del Programa de Doctorat i millores de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

 

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat, encapçalada per la 
coordinadora, conjuntament amb l’EPD, ha reflexionat sobre el funcionament i resultats del programa. Aquesta reflexió s’ha basat 
en les dades i indicadors recollits en el sistema d’informació institucional, la informació pública, les opinions dels agents i la 
informació qualitativa derivada del SIGQ.  

Pel que fa a la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), considerem que el programa presenta un punt fort en el perfil dels 
doctorands, que manté una proporció equilibrada entre procedència nacional i internacional, també tenim un nombre adequat 
de doctorands amb finançament i no s’aprecien discriminacions de gènere en aquests aspectes. La distribució dels doctorands en 
les 4 línies del programa també s’ha anat equilibrant al llarg dels 6 anys, i només mantenim més estudiants en una de les línies 
perquè també és la que té més directors de tesi i grups de recerca implicats. Per tant, l’objectiu és continuar amb els indicadors 
actuals. En aquest sentit, el programa de doctorat proposa com a millora 2019-20 PM-EIMS-1 (veure taula 4.4) amb l’objectiu 
d’augmentar les accions de difusió del programa de doctorat entre els estudiants dels màsters URV de l’ETSE, de manera que no 
decreixi el nombre de persones que continuen la formació a la nostra institució. L’Escola de Postgrau i Doctorat amb l’objectiu de 
millorar el finançament i la captació de doctorands proposa les següents millores 2019-20 PM-EPD-1.1-01 , 2019-20 PM-EPD-1.1-
02, 2019-20 PM-1.1-03 (veure taula 4.5) i amb l’objectiu de millorar les activitats formatives transversal que l’EPD posa a disposició 
dels doctorands volem millorar l’oferta de cursos virtuals i en més idiomes 2019-20 PM-EPD-1.2-01 ( veure taula 4.5) 

Quant a la informació pública (Estàndard 2), valorem com a punt fort l’esforç continuat en mantenir, revisar i actualitzar la 
informació pública, tal i com es va plantejar en el Pla de Millora general de l’EPD. Com a resultat, la institució compta amb 
informació veraç, completa i actualitzada tant pel que fa als aspectes generals del doctorat com a les característiques específiques 
del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat i el seu desenvolupament, com per exemple 
les activitats formatives, les línies d’investigació del programa i el seu professorat. Aquesta informació és accessible per a tots els 
agents d’interès i inclou tant resultats acadèmics com de satisfacció, informació sobre la verificació, seguiment i acreditació del 
programa. També es difon de forma adequada tota la informació rellevant sobre la política de qualitat, els processos i el sistema 
de garantia de qualitat.   

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



Si ens centrem en l’adequació del professorat (Estàndard 4), valorem com a molt positiu que el 97% del professorat del programa 
tingui sexenni viu. També destaquem l’alt nombre de publicacions dels directors de tesi i la seva alta qualitat, així com la gran 
quantitat de projectes de recerca finançats liderats pel professorat del programa. La qualitat dels professors col·laboradors també 
és destacable, així com la seva adequació per complementar el professorat permanent, ja que hi ha molts col·laboradors 
internacionals, i també catedràtics d’altres universitats de l’Estat. Per tot això, considerem que actualment el professorat és 
suficient, és de molta qualitat i s’adequa perfectament al que necessita el programa. Com a acció de millorar proposem augmentar 
el nombre de professors del programa que fan el curs de formació que organitza l’Escola de Doctorat (2019-20 PM-EIMS-4), ja que 
pot ajudar a millorar la qualitat de la supervisió, tot i que les enquestes la qualifiquen amb molt bona nota. 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5), les valoracions són bones. Com a punts forts cal 
destacar les accions d’acollida realitzades per l’Escola de Doctorat i també pel propi programa de doctorat. També destaquem 
l’oferta d’activitats formatives transversals que s’ofereixen als doctorands. Ara bé, en aquest sentit, veiem que pocs estudiants 
aprofites les activitats formatives i seminaris que ofereix el programa.  En aquest sentit proposem dues accions de millora (2019-
20 PM-EIMS-5) i (2019-20 PM-EIMS-6) per augmentar el nombre d’estudiants que assisteixen a seminaris i cursos formatius. 
D’altra banda, un punt fort són els diners que dedica el programa i el departament d’Enginyeria Informàtica per donar ajuts de 
mobilitat, ja que ha permès incrementar el nombre de tesis amb menció internacional. Com a objectiu ens hem marcat mantenir 
el nombre de tesis amb menció internacional per sobre de 60% (2019-20 PM-EIMS-2). En general, les instal·lacions que ofereix el 
Programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat són satisfactòries a opinió de la majoria dels 
doctorands. Tot i així, es detecta la necessitat de continuar treballant en els mecanismes de recollida d’informació per a l’avaluació 
de la satisfacció dels agents així com en la implementació del programa alumni de Doctorat de la URV i els serveis d’orientació 
professional. En aquest sentit es proposen com a millora l’elaboració d’un pla de suport a l’ocupabilitat per estudiants de doctorat, 
i un pla per promocionar el doctorat industrial, així com la promoció del projecte alumni URV  2019-20-PM-EPD-5.1-01-02-03-04-
05. 

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (Estàndard 6), cal destacar que les dades i indicadors disponibles mostren una 
tendència positiva, on destaquen les publicacions derivades de les tesis. També és molt destacable el creixent nombre de tesis 
fetes en el Programa de Doctorat Industrial (actualment 4).   

Respecte internacionalització de les tesis, el pla de millora de l’EPD proposa millorar la mobilitat europea a través de la Xarxa 
aurora2019-20 PM-EPD- 6-01 i en quan a resultats científics derivats de les tesis l’EPD proposa com a millores promocionar la 
publicació d’articles en Open access i millorar el nombre de publicacions derivades de les tesis 2019-20 PM-EPD- -02-03.  

Finalment, volem destacar l’alt grau d’ocupabilitat en tasques relacionades amb el seu doctorat dels nostres egressats. Aquest 
indicador, junt amb les evidències recopilades des de la xarxa Linkedin i les respostes obtingudes a les enquestes, ens permeten 
veure que els doctors es formen de forma adequada i amb una qualitat excel·lent. 

 

 



4.2. Pla de millora del programa de doctorat  
Fruit de l’anàlisi i reflexió sobre el desenvolupament del programa de doctorat es valora el seguiment del Pla de Millora anterior, s’implanten les recomanacions externes i es proposen 
accions de millora. 

 
4.2.1. Seguiment del Pla de Millora transversal de l’EPD anterior (2015-16) 

 

A la següent taula repliquem el pla de millora que l’Escola de Postgrau i Doctorat va definir a l’ISU del curs 2015-16 i incorporem els seguiment per especificar quines accions s’han completat 
i quines no. 

Taula 4.2 Seguiment pla de millora 2015-16 de l’EPD 

Àmbit de la 
millora 

Punt/s febles o 
oportunitats de 
millora detectats 

Proposta de 
millora 

Accions a portar a terme Prioritat Responsable* Termini 
d’implantació 

Indicador/s de 
seguiment 

Seguiment 

Qualitat Manca Manual 
Qualitat 

Disposar d’un 
manual 

Elaborar del Manual de Qualitat 
de l’EPD (PM-EPD-01) 

Mitja Director EPD Curs 17/18 Disposar del Manual Implantat 

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

Falta acabar la 
revisió SIGQ 
Doctorat 

Acabar la revisió Revisar del SIGQ de Doctorat 

(PM-EPD-02) 

Mitja Director EPD Desembre 2017 Llistat de processos 
revisats 

Implantat 

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

Implantació 
incompleta dels 
processos 

Acabar la 
implantació 

Implantar la resta de processos 
del SIGQ revisat (PM-EPD-03) 

Mitja Director EPD Desembre 2017 Llistat de processos 
implantats 

Implantat 

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

Baixa participació en 
enquestes 

Incrementar la 
participació en 
enquestes 

Millorar la participació de 
doctorands i doctorandes i 
professors en les enquestes de 
satisfacció (PM-EPD-04) 

Mitja Director EPD Desembre 2018 Increment d’un 10% 
en la participació en 
enquestes 

Implantat es va ver seguiment i recordatoris 
per part d’EPD i coordinadors/es. 

S’ha incrementat d’un 20% al 40% 

Web Dificultats per 
mantenir i 
actualitzar la pàgina 
web 

Millorar la 
informació a la 
web. 

Revisar i actualitzar la 
informació pública a la web. 
(PM-EPD05) 

Alta Director EPD Desembre 2018 Pàgina web revisada 
i actualitzada. 

Implantat 

És un procés continuo 



Àmbit de la 
millora 

Punt/s febles o 
oportunitats de 
millora detectats 

Proposta de 
millora 

Accions a portar a terme Prioritat Responsable* Termini 
d’implantació 

Indicador/s de 
seguiment 

Seguiment 

Gestió Càrrega excessiva 
de processos 
administratius 

Reduir els 
processos i 
automatitzar-los al 
màxim possible 

Passar la major part de 
processos administratius de 
gestió dels alumnes a les 
secretaries de campus i altres 
unitats especialitzades. 

Revisar tots els processos per 
detectar duplicitats.  

Informatitzar tots els processos 
possibles, per reduir temps i 
errors. 

(PM-EPD06) 

Alta Director EPD 

(amb el 
suport del 
Cap de la 
Unitat de 
Doctorat i 
Recerca i el 
Cap del SRI-
TIC) 

Curs 17/18 Índex de satisfacció 
de l’estudiant sobre 
els processos 
administratius. ( 
Enquesta de 
satisfacció) 

Implantat  Procés automatització web ( Tesis i 
DT  LINV) 

 

http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorands/tramits/ 

 

 

Implantat 

 

Implantat 

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la 
URV. 

Formació  Manca de definició 
del programa de 
formació en 
competències 
transversals dels 
doctorands i 
doctorandes 

Tenir un programa 
definit i implantat 

Preparar un document definint 
les competències transversals 
que hauria d’adquirir un doctor 
URV, per passar-lo a aprovació i 
que es comenci a implementar 

(PM-EPD07) 

Mitja Director EPD 
(amb el 
suport del 
Cap de la UDR 
i l’Institut de 
Ciències de 
l’Educació) 

Implantació 
progressiva des de 
Curs 17/18.  

Plena implantació 
Curs 21/22 

% d’estudiants de 
doctorat que fan els 
cursos proposats 

Índex de satisfacció 
de l’estudiant sobre 
els cursos. 
(Enquesta de 
satisfacció) 

http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorands/formacio-
transversal/ 

Qualitat dels 
resultats 

Manca d’un sistema 
de promoció entre 
els doctorands i 
doctorandes per la 
redacció d’articles 

Promocionar la 
redacció d’articles 
científics per part 
dels  doctorands i 
doctorandes 

Definir i implantar accions per 
promocionar la redacció 
d’articles científics 

(PM-EPD08) 

Mitja Director EPD Curs 18/19 
Nombre de Tesis per 
articles defensada 

Implantat 

 

 

  



4.2.2. Seguiment del Pla de Millora anterior del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat (2015-16) 
 

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

Taula 4.3 Seguiment pla de millora 2015-16 del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 

Diagnòstic 
Identificació 

de les 
causes 

Objectius a 
assolir 

Codi 
Accions 

proposades 
Prioritat Responsable Terminis 

Implica 
modificació? 

Nivell 
(programa 

de 
doctorat, 
centre, 

universitat.) 

Indicador de 
seguiment 

Seguiment 

Poca visibilitat 
del doctorat 
fora de la 
URV. 

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

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

M1 

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

Alta EPD 2019 No Universitat 

Num portals 
que inclouen 
informació del 
doctorat: 2 

Assolit 
Els anuncis de 
beques s’incorporen 
al portal Euraxess i 
a FindAPhD 
 
S’ha fet un catàleg 
de programes de 
doctorat en 3 
idiomes amb 
informació 
específica de 
cadascun 
 

Manquen 
preinscripcions 

La informació 
no arriba a tots 
els possibles 
candidats. 

Augmentar el 
nombre de 
preinscripcions 
en un 20% 

M2 

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

Mitja 
Coordinador/a 
del doctorat 

2019 No Programa 
Nombre de 
preinscripcions. 
30 

No assolit 
La mitjana dels 3 
primers cursos era 
de 31, i els següents 
3 cursos ha estat de 
29. No ha 
augmentat. 

Incrementar 
nombre de 
tesis amb 
menció 
internacional 

Pocs convenis 
amb 
universitats que 
ho facilitin.  

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

M3 

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

Alta 
Coordinador/a 
del doctorat 

2019 No Programa 

Percentatge de 
tesis amb 
menció 
internacional: 
72% 

Assolit 
El valor de 
referència era 25% 
(curs 14-15), la 
mitjana dels 3 
següents cursos és 
de 72%. 
 



Diagnòstic 
Identificació 

de les 
causes 

Objectius a 
assolir 

Codi 
Accions 

proposades 
Prioritat Responsable Terminis 

Implica 
modificació? 

Nivell 
(programa 

de 
doctorat, 
centre, 

universitat.) 

Indicador de 
seguiment 

Seguiment 

Hi ha pocs 
doctorands 
amb màster 
URV 

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

Continuar 
augmentat el 
nombre en 10% 

M4 

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

Mitja 
Comissió 
acadèmica 
doctorat 

2021 No 
Programa, 
centre. 

Percentatge de 
matriculats al 
programa 
provinents de 
màsters de la 
URV 

No assolit a 2019  
De moment el 
percentatge s’ha 
mantingut al 30%, 
però es fan diverses 
accions: 
- Es convoquen 2 
ajuts de matrícula 
dins el programa 
Futurs Investigadors 
URV. 
- Es fa una sessió 
informativa durant 
una de les classes 
de teoria 
obligatòries. 
Es seguiran fent 
accions per mirar 
d’assolir-lo al 2021. 
 

Aplicatiu 
avaluació SAD 

Eina poc 
còmoda tant 
pels estudiants 
com pels 
directors i 
coordinador 

Millorar-ne la 
funcionalitat 

M5 

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

Alta EPD 2021 No EPD 
Nova versió de 
l’eina millorada 

Assolit 
El SRTIC juntament 
amb el proveïdor 
van implantar una 
redefinició de l’eina 
el curs 17-18 

  



 

4.2.3 Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat 
 

Taula 4.4 Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 

Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions 

En cuanto al profesorado, la URV expresa su 
compromiso de aumentar la dedicación a la 
investigación por parte del profesorado, 
estableciendo un reconocimiento en créditos 
de la dirección de tesis en los siguientes 5 
años. También establece un procedimiento de 
formación de supervisores. sería necesario 
establecer claramente las acciones que se 
llevarán a cabo para poder conseguir este 
objetivo 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Implantat -El reconeixement de crèdits per direcció de 
tesi s’introdueix al POA de cada director per 
tal que departament o tingui present i  consta 
visible al pacte de dedicació . 

-L’EPD i l’ICE  fan difusió i promoció dels cursos 
de formació de supervisors. Alguns dels 
professors del programa han assistit a aquest 
cursos (veure evidencia 4.13) 

 

Respecto el plan de mejora sería interesante 
para facilitar el seguimiento del impacto de las 
acciones una mayor concreción de los 
objetivos a alcanzar estableciendo valores de 
referencia, indicando las personas 
responsables de las mismas.  

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Implantat -El nou pla de millora que es presenta a la 
taula 4.6 i 4.6 és més concret. 

Les persones responsables del pla de 
millora de tots els programes de la URV 
estan definits amb el mateix criteri ( 
Comissió Acadèmica, Director EPD, 
Vicerectors, etc) 

También sería interesante introducir alguna 
acción de mejora respecto a la 
internacionalización del programa. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Implantat - Es destinen uns diners cada any a donar 
ajuts als estudiants per fer una estada de 
3 mesos i obtenir menció internacional. 

- S’anuncien els ajuts de mobilitat 
internacional als doctorands a traves de 
correu electrònic.  

- S’informa de la disponibilitat de beques 
per estades internacionals a la sessió de 
benvinguda que fa el programa cada any. 

- S’han incorporat investigadors 
col·laboradors al programa que treballen 
en centres internacionals. 

El departament DEIM també 
contribueix als suport econòmic per 
estades de 3 mesos dels doctorands. 

  



Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions 

Sin embargo, se estima que la duración de los 
estudiantes a tiempo completo en 3,5 años. 
Esta duración debería ajustarse para cumplir 
con la normativa vigente. Además, sería 
imprescindible conocer cuántos de los 
estudiantes son de nuevo ingreso y cuántos 
proceden de un programa anterior, así como 
la duración de los estudios, distinguiendo 
entre los doctorandos a tiempo completo y a 
tiempo parcial. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

 A l’autoinforme i a l’annex 6 s’ha informat 
d’aquests indicadors. 

La durada de les tesis compleix la 
normativa vigent, ja que el RD preveu la 
realització de baixes i prorrogues. 

 

Se recomienda relacionar las líneas de 
investigación con las tesis en curso y con las 
tesis defendidas, así como con las que 
incorporan mención internacional y realizar el 
análisis pertinente. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - A l’autoinforme s’ha detallat el nombre 
de tesis defensades a cada línia, així com 
les mencions internacionals, i s’ha fet un 
anàlisi. 

 

 
Carencias importantes de información 
pública: 

La gran mayoría del profesorado del 
programa no aporta información sobre su CV 
(solo hay información de dos de ellos).  

- No se incluyen los valores de los indicadores 
de rendimiento académico (entrada, 
desarrollo y resultados).  

- No se incluye información sobre las 
publicaciones derivadas de las tesis 
doctorales  

 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Implantat -L’EPD va revisar la web de tots els programes 
actualitzat el link als CV dels investigadors. I 
actualment el SRTIC esta automatitzant un 
apartat a la web  on es carregui 
automàticament la informació del professor i 
les línies d’investigació. 

- L’EPD conjuntament amb SRTIC ha treballat 
durant el 2019 per disposar automàticament 
de tots els indicadors de doctorat públics a la 
web. 

- 

 

 

 

-Els indicadors de rendiment el curs 15-
16 no tenien sentit que estiguessin 
publicats, les tesis defensades en aquell 
moment eren molt baixes 

 

  



Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions 

En este apartado, la institución describe 
básicamente los procesos relacionados con 
los programas de doctorado pero no se 
reflexiona sobre su eficacia y sobre si 
realmente están funcionando. Por ejemplo, 
en el caso de la recogida de información, no 
queda claro que el proceso funcione: no se 
analiza su eficacia ni se pueden consultar 
públicamente los indicadores que se elaboran 
o tampoco ha funcionado a la hora de 
detectar las modificaciones sustanciales 
introducidas y someterlas al proceso formal 
de validación por parte de AQU. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - S’ha especificat a l’estàndard 3 d’aquest 
autoinforme. 
 

 

Se hace mención a un grupo de investigación 
dedicado a la Didáctica de la Matemática que 
no aparecía en la memoria de verificación. 
Sería conveniente aclarar este aspecto y 
detallar los profesores que lo forman, así 
como las líneas de investigación que 
desarrolla dentro de este programa de 
doctorado. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - Es va incloure als canvis a la memòria de 
verificació.  

- També consten els grups de recerca amb 
els seus professors a la informació publica 
a la Web del programa de doctorat. 

 

Respecto a la dedicación a la investigación del 
profesorado de la URV y su reconocimiento, 
en el informe de seguimiento no se recogen 
datos a este respecto, si bien se menciona el 
reconocimiento en créditos por tesis 
defendida. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - S’ha incorporat a l’autoinforme i a 
l’Evidència 4.1 s’inclou un model de 
l’informe de la URV en xifres on cada 
director i directora de tesi i cada director 
o directora de departament poden 
consultar la informació. 

Evidència 4.10 

el compromiso de la institución por aumentar 
la participación de investigadores 
internacionales en los tribunales de tesis y las 
menciones internacionales. Sería conveniente 
desarrollar con mayor detalle cómo se va a 
alcanzar este objetivo, si existe una 
priorización por ámbitos académicos, etc 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - L’EPD va implantar el programa de 
cotutelas per fomentar la 
internacionalització de les tesis així com 
la presencia de tribunals internacionals. 

 

  



Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions 

Se recomienda incidir en el incremento en la 
dedicación a la investigación, con medidas 
concretas para asegurar su alcance, detallar 
las medidas para fomentar la dirección de 
tesis y potenciar la participación de 
investigadores extranjeros en el programa 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - S’expliquen a l’auto-informe les mesures 
per fomentar la dedicació a direcció de 
tesis. 

 

Asimismo, y de cara a la renovación de la 
acreditación el análisis de los profesores y las 
tesis en las líneas de investigación es 
imprescindible. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - Es va incloure als canvis a la memòria de 
verificació. També s’ha fet un anàlisi 
detallat a l’autoinforme. 

 

El doctorando dispone de las infraestructuras 
científicas y recursos materiales propios del 
equipo de investigación en el que se integra, 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, y de 
la URV. Indica que se dispone de laboratorios 
y equipo informático suficiente, no obstante, 
se debería especificar la capacidad de estos 
recursos. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - Es van detallar als canvis a la modificació 
de la memòria de verificació, valorada 
favorablement al juliol del 2019 

Evidència 5. 9 

Se recomienda detallar más en este apartado 
los recursos materiales y de servicios con que 
cuenta el programa de doctorado. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - Es van detallar als canvis a la modificació 
de la memòria de verificació, valorada 
favorablement al juliol de 2019 

Evidència 5. 9  

Por todo ello se debe ampliar la realización de 
la la encuesta de satisfacción a todo el 
profesorado del programa, así como revisar 
y/o actualizar los ítems de la encuesta de 
satisfacción y ampliar el análisis de los 
recursos materiales y de los servicios. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Implantat - Es va incorporar a l’enquesta de 
satisfacció dels doctorands i dels 
professors del curs 17-18. (Evidència 3.9 i 
3.11) 

 

 

 

Este aspecto del abandono, que resulta 
importante, debe ser analizado con más 
detalle de cara a la renovación de la 
acreditación de este programa. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - S’ha fet un anàlisi dels casos 
d’abandonament a l’autoinforme. 

 

  



Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions 

Por otra parte, si bien se considera muy 
positivo el requisito de cursar al menos 25 
horas de estancia de movilidad, no se detalla 
cómo se lleva a cabo, ni los requisitos que 
debe cumplir el 8 lugar de destino.  
 
Por otra parte, 25 horas son pocas para un 
objetivo tan ambicioso como el que se 
plantea. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat - Es va detallar aquesta activitat, i el seu 
seguiment i avaluació per part de 
programa en els canvis a la memòria de 
verificació. 

L’EPD va definir aquesta activitat i 
l’estimació mínima de 25 hores pensant 
en l’assistència a congressos o seminaris 
científics de l’àmbit de cada programa 
de doctorat i en concret de la línia 
d’investigació 

Inserció laboral, De cara a un mayor número 
de doctorandos y tesis defendidas, sería 
recomendable tener un método formal de 
análisis de la inserción laboral, indicando la 
unidad responsable de su elaboración. 

Informe de valoración del 
Seguimiento. Curso 2016-2017 

Realitzat  L’EPD és la responsable de la definició 
del procediment d’anàlisis de la 
inserció. Les accions que s’han fet es 
detallen a l’estàndard 5 i 6 i s’han 
proposat les millores  

(2019-20 PM-EPD- 5-02) (2019-20 PM-
EPD-3-03) (2019-20 PM-EPD- 5-03) 

 

 

  



 

4.2.4. Nou Pla de Millora 2019-20 

 

A continuació es mostren dues taules una amb  el nou Pla de Millora de l’Escola de Postgrau i Doctorat i la següent amb el Pla de Millora  del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica 
i Matemàtiques de la Seguretat. 

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

PLA DE MILLORA DE L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT1   
  

  
CURS ACADÈMIC   2019-2020 en data 

30/03/2020 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

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

Millorar les 
accions de 
captació 

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

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

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

Captació Sensibilització del 
agents pel 
desenvolupament 
sostenible 

Visibilitatzar i fer 
difusió dels 
objectius de 
desenvolupament 
sostenible  

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

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

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

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

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

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

mitja Director EPD i 
Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

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

  



Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Activitats 
formatives 

Els estudiants demanen 
cursos on-line i en 
anglès 

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

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

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

mitja Director EPD i 
ICE 

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

Qualitat Manca la perspectiva de 
gènere al SIGQ i 
indicadors 

Revisar el SIGQ i 
indicadors per 
incorporar la 
perspectiva de 
gènere  

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualitat Baixa participació 
titulats en enquestes 

Incrementar la 
participació en 
enquestes 

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

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

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

Qualitat Alguns processos 
administratius no 
informatitzats 

Millorar la 
digitalització del 
processos 
administratius 

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

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

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

  



Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

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

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

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

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

mitja Director EPD i 
Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

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

Serveis 
d'orientació 

Manca comunicació més 
directa amb directors i 
directores i estudiants 

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

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

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

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

Serveis 
d'orientació 

Manca pla d'ocupació 
per estudiants 

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

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

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

alta Director EPD 
Observatori de 
la Ocupació 

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

Serveis 
d'orientació 

Dificultats per 
promocionar l’ocupació 

Participar en 
projectes H2020 
per promocionar 
l’ocupació 

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

-Participar en projectes H2020 
encarats a promocionar 
l’ocupació 
 

alta Director EPD 
Observatori de 
la Ocupació 

No 2024-25 No -Participació en projectes 
H2020 

Serveis 
d'orientació 

Baixa participació de 
doctors en Alumni URV 

Promocionar el 
projecte Alumni 
URV- doctorat  

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

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

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

Serveis 
d'orientació 

Manca pla de promoció 
dels Doctorats 
Industrials (DI) 

Disposar d’un pla 
de promoció dels 
Doctorats 
Industrials 

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

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

alta Director EPD 
 

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

Serveis 
d'orientació 

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

Millorar la 
participació en el 
programa DI  

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

-Promocionar en l’àmbit dels 
màsters URV ( TFM) el programa 
DI 

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



-Participació en el grup de treball 
de la CDED sobre doctorat 
industrial 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

codi Accions a portar a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió 

a 
adreçar 

a la 
URV? 4 

Termini 
Implica 

modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

Serveis 
d'orientació 

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

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

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

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

mitja Servei 
d’ocupació 

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

Serveis Equipaments de recerca 
desfasats 

Millorar els 
equipaments de 
recerca 

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

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

baixa Vicerector de 
recerca i 
planificació 
científica 

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

Qualitat de 
resultats 

Manca de xarxes i 
contactes internacionals 

Millorar la 
mobilitat europea 
a través de la 
Xarxa Aurora  

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

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

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

Qualitat de 
resultats 

Baixa publicació en 
articles en obert 

Promocionar la  
publicació 
d’articles en Open 
access 
 

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

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

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

Qualitat de 
resultats 

Possibilitat d'augmentar 
les publicacions 
derivades de les tesis 

Millorar el 
nombre de 
publicacions 
derivades de les 
tesis 
 

(2019-20 
PM EPD-6-
03) 

-Continuar impulsant la redacció 
d’articles científics per 
doctorands  
 

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

 

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



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

resultats tesis/ altres que considereu 

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

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

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

Taula 4.6 Pla de millora  del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 

 

PLA DE MILLORA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES DE LA SEGURETAT CURS ACADÈMIC   2019-20  

30/03/2020  

Àmbit de 

millora 2 

Punt/s 

feble/s 

detectat/s 

Proposta/es de 

millora 

Accions a portar a terme Codi Prioritat 3 Responsable/s És una 

qüestió a 

adreçar a 

la URV? 4 

Termini Implica 

modificació 

memòria? 5 

Indicadors 

seguiment 

Captació Pocs 

doctorands 

amb màster 

URV 

Augmentar les accions de 

difusió entre els 

estudiants del màsters 

URV de l’ETSE.  

Convidar els estudiants de 

màster a assistir al 

workshop de doctorat 

DCSM 

Fer una sessió informativa 

als màsters presencials i un 

enviament als virtuals. 

Continuar amb les ajudes 

Futurs Investigadors 

(2019-

20 PM-

EIMS-1) 

Mitja Coordinador/a 

de doctorat 

 

 

 

 

 

EPD 

No 2021-22 No Fer al menys 2 

accions de 

difusió cada curs, 

adreçades a 

estudiants de 

màster URV. 

Qualitat Fluctuació en 

nombre de 

tesis 

internacionals 

Mantenir nombre de tesis 

amb menció internacional 

per sobre del 60% 

Distribuir la informació de 

les convocatòries de 

finançament de mobilitat. 

Dedicar una part del 

pressupost de doctorat a 

ajuts de mobilitat. 

(2019-

20 PM-

EIMS-2) 

Alta Coordinador/a 

de doctorat 

No 2023-24 No 

 

Tenir en mitjana 

més 60% de 

tesis amb menció 

internacional els 

pròxims 3 

cursos. 

Supervisió Poques tesis 

en co-tutela 

Iniciar noves tesis en co-

tutela.  

Informar als directors 

d’aquesta possibilitat 

(2019-

20 PM-

EIMS-3) 

Mitja Coordinador/a 

de doctorat 

No 2023-24 No Iniciar 1 cotutela 

en els pròxims 3 

cursos. 



Professorat Pocs directors 

fan curs 

formació 

Incrementar el nombre de 

professors que fan el curs 

formatiu de direcció de 

tesis. 

Distribuir la informació quan 

es convoquen els cursos.  

Promoure els beneficis 

d’aquest aprenentatge. 

(2019-

20 PM-

EIMS-4) 

 Alta Coordinador/a 

de doctorat 

No 2023-24 No Tenir 5 

professors que 

han fet formació 

en direcció de 

tesis. 

Àmbit de 

millora 2 

Punt/s 

feble/s 

detectat/s 

Proposta/es de 

millora 

Accions a portar a terme Codi Prioritat 3 Responsable/s És una 

qüestió a 

adreçar a 

la URV? 4 

Termini Implica 

modificació 

memòria? 5 

Indicadors 

seguiment 

Activitats 

Formatives 

Els doctorands 

realitzen pocs 

cursos de 

formació 

transversal 

Augmentar el percentatge 

d’estudiants que fan 

cursos al llarg de la seva 

tesis. 

Facilitar la informació de 

cursos de formació 

transversal a través de 

Moodle. 

Informar també als directors. 

 

(2019-

20 PM-

EIMS-5) 

Mitja Coordinador/a de 

doctorat 

EPD 

No 2023-24 No El 40% dels 

estudiants han 

fet 2 cursos de 

formació 

transversal 

durant els 

estudis.. 

Activitats 

Formatives 

Els 

doctorands no 

assisteixen 

als seminaris 

del 

departament 

Augmentar el nombre de 

seminaris als que va un 

doctorand al llarg de la 

seva tesis.  

Facilitar la informació dels 

seminaris a través del 

Moodle. 

Millorar el mecanisme per 

anotar els doctorands que 

assisteixen al seminari. 

(2019-

20 PM-

EIMS-6) 

Mitja Coordinador/a de 

doctorat 

No 2023-24 No El 40% dels 

estudiants han 

anat a 3 

seminaris durant 

els estudis.  

Organitzaci

ó 

Manca una 

eina de suport 

per mantenir i 

distribuir la 

informació del 

programa 

Tenir un espai Moodle 

específic pel programa de 

doctorat. 

Mantenir un espai Moodle 

amb informació anual del 

programa. 

Habilitar recursos que facilitin 

la distribució de les notícies. 

(2019-

20 PM-

EIMS-7) 

Alta Coordinador/a de 

doctorat 

No 2020-21 No Tenir un espai 

Moodle amb 

informació 

pertinent. 

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

resultats tesis/ altres que considereu 

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

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



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

 

 



4.3 Identificació de bones pràctiques  
 

En el programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat identifiquem 
algunes accions que podríem considerar com a bones pràctiques: 

 

- Organitzar una sessió de benvinguda cada curs amb tots els doctorands. Donat que els doctorands 
solen treballar en sales diferents segons els grups de recerca, i que no hi ha un espai comú de trobada, 
aquesta sessió permet que els nous doctorands que acaben d’arribar coneguin a la resta. També 
facilita comunicar informació general sobre procediments del doctorat, i resoldre dubtes. Si es pot, 
fem la sessió després de dinar i compartim un cafè i unes pastes tradicionals de Catalunya (com 
pastissets o carquinyolis) i d’aquesta manera els estudiants estrangers poden conèixer productes 
d’aquí. 

- Organitzar una jornada dedicada a ser un Worskhop anual de doctorat conjuntament amb un dels 
grups de recerca que participen al programa de doctorat. El format del workshop és similar al de 
qualsevol congrés de l’àmbit. Es manté una web, i es fa una crida per rebre resums de tesis que es 
publiquen en un llibre d’actes (amb ISBN). El dia del workshop hi ha sessions orals i pòsters i una o 
dues conferències convidades que canvien de temàtica cada any. Es lliuren certificats d’assistència i 
es comparteix un dinar entre tots els assistents. 

- El programa disposa d’un cicle de seminaris gràcies al departament sobre temes de recerca en les 4 
línies de programa de doctorat. Els ponents dels seminaris són professors externs a la URV, 
majoritàriament estrangers. Durant una hora exposen la seva recerca i després hi ha una estona per 
preguntes. El ponent sovint passa la jornada al nostre departament i per tant està a disposició dels 
doctorands que li vulguin fer alguna consulta. Es lliuren certificats d’assistència a tots els doctorands 
que ho sol·liciten. 

- Es tenen moltes co-direccions entre investigadors sènior i júnior, que permeten que el doctorand/a 
tingui un millor suport durant el desenvolupament de la seva tesi. A més, això ajuda als investigadors 
més nous aprendre bones pràctiques de supervisió de doctorands. 

- Destinar una part el pressupost del programa de doctorat a facilitar la mobilitat dels estudiants en 
estades de 3 mesos a altres institucions estrangeres. D’aquesta manera podem complementar altres 
fonts de recursos dels doctorands per ajudar-los a millorar la seva formació amb una experiència 
internacional, i també millorar la internacionalització de les tesis doctorals i dels programes. 

 

 

 

 

 



5. ANNEXOS PER L’ACREDITACIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Annex 1
Taula 1.1  de l’annex 1 Evolució de la demanda del programa

Taula 1.2  de l’annex 1 Evolució de preinscrits, admesos, matriculats de nou ingrés

Taula 1.3  de l'annex 1 Evolució preinscrits, admesos i  matriculats segons nacionalitat

Taula 1.4 de l’annex1  Evolució % estudiants matriculats a temps parcial, estrangers, becats ,provinents d'altres univ

Taula 1.5  de l’annex 1 Evolució estudiants matriculats segons nacionalitat

Taula 1.6 de l’annex 1 Evolució % estudiants segons línia de recerca

Taula 1.7  de l’annex 1 Evolució dels estudiants avaluats en 1ª i 2ª convocatòria

Annex 2
Taula 2.1  de l’annex 2 Detall d'indicadors disponibles a la web de cada programa

Taula 2.2  de l’annex 2 Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament  i indicadors de la titulació

Annex 4
Taula 4.1 de l'annex 4 Professorat del programa segons categoria

Taula 4.2 de l'annex 4 Percentatge de sexenni vius del professorat que ha dirigit tesis doctorals
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Taula 1.1  de l’annex 1
Evolució de la demanda del programa

Total SD D H Total SD D H Total SD D H
2019-20 15 22 8 14 16 5 11 9 3 6
2018-19 15 25 6 19 15 4 11 14 3 11
2017-18 18 32 7 25 19 1 18 17 1 16
2016-17 15 30 1 6 23 30 1 6 23 14 1 5 8
2015-16 15 35 1 8 26 35 1 8 26 26 1 4 13
2014-15 15 21 2 5 14 21 2 5 14 18 2 4 11
2013-14 15 37 3 34 37 3 34 30 2 26

(1) Sense definir (SD): preinscrits que no tenen informat el sexe

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

Curs 
acadèmic

Places
Sol·licituds de 
preinscripció

Preinscripcions completes Accés a matrícula



Taula 1.2  de l’annex 1
Evolució de Preinscrits, admesos, matriculats de nou ingrés

Curs 
acadèmic

Total SD D H Total SD D H Total D H Total D H Total D H Total D H Total SD D H Total D H
2019-20 22 8 14 16 5 11 2 1 1 6 3 3 0 0 9 3 6 8 3 5
2018-19 25 6 19 15 4 11 0 10 2 8 0 1 1 14 3 11 14 3 11
2017-18 32 7 25 19 1 18 1 1 13 6 7 0 1 1 17 1 16 17 1 16
2016-17 30 1 6 23 30 1 6 23 12 1 11 0 0 0 12 1 11 2 2 14 1 5 8 13 5 8
2015-16 35 1 8 26 35 1 8 26 9 1 8 0 0 0 9 1 8 0 26 1 4 13 14 4 10
2014-15 21 2 5 14 21 2 5 14 3 1 2 0 0 0 3 1 2 0 18 2 4 11 13 4 9
2013-14 37 3 34 37 3 34 7 1 6 0 0 0 7 1 6 0 30 2 26 15 1 14
 SD  Sense definir: preinscrits que no tenen informat el sexe

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

Preinscripcions completes
Exclosos 

acadèmicament
Exclosos abans 

2016 (1)
Renúncies Accés a matrícula

Matriculats (nou accés) 
preinscrits

Exclosos 
tècnicament

Sol·licituds de preinscripció

(1) Dins el 2016 l'aplicatiu de gestió de la preinscripció no permeti diferencia els exclosos acadèmicament del tecnicament, és apartir del curs 2017-18 
que es poden diferneciar i els cursos abans tots eren exclosos



Taula 1.3  de l'annex 1
Evolució preinscrits, admesos i  matrículats segons nacionalitat

Curs 
acadèmic

Nacionalitat
Sol·licituds 

de 
preinscripci

Preinscripci
ons 

completes

Accés a 
matrícula

Matriculats 
(nou accés) 
preinscrits

Altres 5 4 1 1
Amèrica 1
Espanya 5 5 5 5
Resta Unió Europea 1
Àfrica 1
Àsia 9 7 3 2
Total 22 16 9 8
Altres 2 2 2 2
Amèrica 7 3 2 2
Espanya 8 6 6 6
Resta Europa 1 1 1 1
Resta Unió Europea 1 1 1 1
Àfrica 2 0
Àsia 4 2 2 2
Total 25 15 14 14
Altres 2 2 2 2
Amèrica 14 6 5 5
Espanya 4 4 3 3
Resta Unió Europea 1 0
Àfrica 4 2 2 2
Àsia 7 5 5 5
Total 32 19 17 17
Altres 2 2 1 1
Amèrica 4 4 2 2
Espanya 8 8 8 8
Resta Unió Europea 1 1 1 1
Àfrica 1 1
Àsia 13 13 1 1
SD 1 1 1
Total 30 30 14 13
Altres 4 4 3
Amèrica 10 10 9 5
Espanya 6 6 4 4
Resta Unió Europea 1 1 1
Àfrica 4 4 1
Àsia 9 9 6 1
SD 1 1
Total 35 35 26 14
Altres 1 1 1
Amèrica 2 2 2
Espanya 7 7 6 6
Àfrica 4 4 3 2
Àsia 5 5 4 2

2 2
Total 21 21 18 13
Altres 1 1 1
Amèrica 3 3 2
Espanya 10 10 9 8
Resta Unió Europea 3 3 2 1
Àfrica 2 2 1
Àsia 18 18 14 3
Total 37 37 30 15

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

2013-14

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15



Taula 1.4  de l'annex 1
Evolució % estudiants matriculats a temps parcial, estrangers, becats ,provinents d'altres univ

Curs acadèmic
Matriculats 
(nou accés)

Matriculats 
total

% Matrícules 
a temps 
parcial

% 
Estrangers 
matriculats

% Estudiants 
provinents 

màsters 
d'altres univ 

(1)

%Estudiants 
de nou accés 
provinents 

d'altres 
universitats 

(2)

% 
matriculats 
amb beca

% 
matriculats 

amb 
complement

s de 
formació

2019-20 9 53 24,5% 54,7% 7,5% 44,4% 26,4%
2018-19 15 55 25,5% 60,0% 21,8% 80,0% 38,2%
2017-18 17 56 30,4% 62,5% 21,4% 70,6% 35,7%
2016-17 13 46 21,7% 52,2% 21,7% 76,9% 32,6%
2015-16 14 39 15,4% 56,4% 25,6% 71,4% 51,3%
2014-15 13 27 14,8% 48,1% 33,3% 69,2% 40,7%
2013-14 15 15 46,7% 80,0% 80,0% 40,0%
Total 96 291 22,0% 56,0% 23,7% 71,9% 36,8%

Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals
(1) Indicador calculat segons definció Annex II de la guia d'AQU
(2) Indicador calculat respecte els estudiants nomès de nou accès

Curs acadèmic 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 Total
D 3 3 1 5 4 4 1 21
H 6 12 16 8 10 9 14 75
D 13 11 12 12 8 5 1 62
H 40 44 44 34 31 22 14 229
D 30,8% 27,3% 41,7% 16,7% 12,5% 20,0% 25,8%
H 22,5% 25,0% 27,3% 23,5% 16,1% 13,6% 21,0%
D 38,5% 45,5% 66,7% 66,7% 75,0% 80,0% 100,0% 59,7%
H 60,0% 63,6% 61,4% 47,1% 51,6% 40,9% 42,9% 55,0%
D 15,4% 27,3% 41,7% 50,0% 60,0% 100,0% 29,0%
H 5,0% 20,5% 27,3% 14,7% 19,4% 27,3% 78,6% 22,3%
D 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 85,7%
H 33,3% 75,0% 75,0% 62,5% 60,0% 66,7% 78,6% 68,0%
D 23,1% 36,4% 41,7% 41,7% 37,5% 20,0% 33,9%
H 27,5% 38,6% 34,1% 29,4% 54,8% 45,5% 42,9% 37,6%
D
H

Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals
(1) Indicador calculat segons definció Annex II de la guia d'AQU
(2) Indicador calculat respecte els estudiants nomès de nou accès

% Estrangers matriculats

% matriculats amb 
complements de formació

% Estudiants provinents 
màsters d'altres univ
%Estudiants de nou accés 
provinents d'altres 
% matriculats amb beca

Matriculats (nou accés)

Matriculats total

% Matrícules a temps 
parcial



Taula 1.5  de l'annex 1
Evolució estudiants matriculats segons nacionalitat

Curs acadèmic Nacionalitat
Matriculats 

(nou 
accés)

Matriculats 
total

% 
Matrícules 
a temps 
parcial

% 
Estrangers 
matriculats

% 
Estudiants 
provinents 

màsters 
d'altres 

univ

% 
matriculats 
amb beca

Altres 1 8 100% 13%
Amèrica 10 50% 100% 30%
Espanya 5 24 29% 8% 25%
Resta Europa 1 100% 100%
Resta Unió Europea 1 2 50% 100% 50%
Àfrica 0 2 100% 100%
Àsia 2 6 100% 17% 17%
Altres 2 9 100% 11% 22%
Amèrica 3 13 54% 100% 15% 23%
Espanya 6 22 27% 23% 41%
Resta Europa 1 1 100% 100% 100%
Resta Unió Europea 1 1 100% 100% 100%
Àfrica 0 2 100% 100%
Àsia 2 7 100% 29% 57%
Altres 2 7 100% 43%
Amèrica 5 15 60% 100% 20% 20%
Espanya 3 21 33% 14% 38%
Resta Unió Europea 0 2 100% 50%
Àfrica 2 2 100% 100% 50%
Àsia 5 9 11% 100% 44% 44%
Altres 1 5 100% 20% 40%
Amèrica 2 11 36% 100% 9% 9%
Espanya 8 22 27% 27% 32%
Resta Unió Europea 1 2 100% 50% 50%
Àfrica 0 1 100%
Àsia 1 5 100% 20% 80%
Altres 3 5 100% 20% 80%
Amèrica 5 10 10% 100% 50% 30%
Espanya 4 17 29% 12% 41%
Resta Unió Europea 1 1 100% 100% 100%
Àfrica 0 1 100%
Àsia 1 5 100% 20% 100%
Altres 1 2 100% 50%
Amèrica 2 4 100% 25% 50%
Espanya 6 14 29% 21% 43%
Àfrica 2 2 100% 100%
Àsia 2 5 100% 40% 60%
Altres 1 1 100% 100%
Amèrica 2 2 100% 50% 50%
Espanya 8 8 75% 38%
Resta Unió Europea 1 1 100% 100% 100%
Àsia 3 3 100% 100% 33%

Total 96 291 22% 56% 24% 37%
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

2013-14

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15



Taula 1.6  de l’annex 1
Evolució % estudiants segons línia de recerca

Línies de recerca Data alta 
línia 

Data 
baixa 

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

Arquitectures telemàtiques i xarxes complexes 15/09/2013 17,0% 18,2% 14,3% 15,2% 17,9% 25,9% 6,7%
Intel·ligència artificial, robòtica i visió 15/09/2013 50,9% 56,4% 51,8% 50,0% 51,3% 33,3% 40,0%
Matemàtiques 15/09/2013 15,1% 10,9% 10,7% 8,7% 10,3% 11,1% 20,0%
Seguretat i privacitat en sistemes informàtics 15/09/2013 17,0% 14,5% 23,2% 26,1% 20,5% 29,6% 33,3%
Seguretat i privadesa en sistemes informàtics 15/09/2013 10/05/2016 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

% matriculats segons línia de recerca



Taula 1.7 de l'annex 1

Evolució dels estudiants avaluats en 1ª i 2ª convocatòria

Curs 
acadèmic

APTE NO APTE
NO 

PRESENTAT

NO 
PRESENTAT 
PER BAIXA 

T.

Defensades
Total 

general

2013-14 14 0 1 0 0 15
primera 12 12
segona 2 1 3
2014-15 25 0 2 0 0 27
primera 19 19
segona 6 2 8
2015-16 38 0 0 0 1 39
primera 31 31
segona 7 7
2016-17 43 0 0 0 3 46
primera 37 37
segona 6 0 0 0 6
2017-18 52 4 56
primera 45 4 49
segona 7 7
2018-19 46 1 3 2 3 55
primera 42 1 3 46
segona 4 1 3 1 9

Font: EVIA de la URV dades a gener de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals



Taula 2.1 Detall d'indicadors disponibles a la web de cada programa

Dimensió Indicador del Quadre de Comandament Indicadors mínims tipus títol

Oferta de places X Gràfic
Demanda X Gràfic barres

Nou ingrés X Gràfic barres
Estudiants matriculats X taula
% Estudiants a TC X taula
% Estudiants a TP X taula
% Estudiants estrangers X taula
% Estudiants amb beca X taula
% Estudinats  URV Gràfica 
% Estudiants resta de Catalunya X Gràfica 
% Estudiants resta Espanya X Gràfica 
% Estudiants Internacionals X Gràfica 
Tesis defensades a TC X Gràfic barres
Tesis defensades a TP X Gràfic barres
Durada a TC X taula
Durada a TP X taula
% Tesis defensades amb menció internacional X taula
Resultats científics de les tesis defensades X taula
% Tesis amb estades de recerca X taula
% d'abandonament del programa X taula
Taxa d'ocupació X Num.
Taxa d'adeqüació feina-estudis X Num.
Directors totals del programa taula
Directors de la URV taula
Directors de tesis defensades X taula
% de directors URV amb sexenni de recerca vigent taula
% directors de tesis defensades URV amb sexenni de recerca vigent X taula
Valoració satisfacció estudiants X Num.
Valoració satisfacció professors X Num.
% Participació enquestes satisfacció Num.
% participació enquestes inserció laboral Num.

Qualitat del 
programa formatiu

Adequació del 
professorat

Qualitat dels 
resultats

Eficacia dels 
sistemes de suport 

a l'aprenentatge
Satisfacció

Perfil del professorat

Evolució oferta i demanda

Evolució dels estudiants de nou ingrés 

Perfil dels estudiants de doctorat

Evolució dels estudiants segons la universitat de 
procedència (1)

Tesis defensades segons dedicació
Tesis defensades segons el gènere

Resultats del programa de doctorat



Taula 2.2 Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de les titulacions de doctorat

DIMENSIÓ CONTINGUTS 
(Segons Guia per al seguiment dels 

programes oficials de doctorat, AQU)

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

continguts)

ENLLAÇ

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT Objectius del programa Presentació a la pàgina web de cada títulació a nivell de titulació Programa

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
Perfil d'ingrès Presentació a nivell de titulació  

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Perfil de sortida Presentació a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Nombre de places ofertes Presentació a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Període i procediment de matriculació
Accés i admissió                                                                              
Accés, normativa i documentació

a nivell de titulació
Programa

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/acces-i-admissio/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/acces-i-admissio/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/acces-i-admissio/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/acces-i-admissio/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/acces-i-admissio/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/acces-i-admissio/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/acces-i-admissio/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
a nivell general
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/

Requisits i criteris d'admissió Accés i admissió a nivell de titulació Programa



http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/acces-i-admissio/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/acces-i-admissio/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/acces-i-admissio/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/acces-i-admissio/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/acces-i-admissio/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/acces-i-admissio/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/acces-i-admissio/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Procediment i assignació de tutor i 
director de tesi Accés i admissió

a nivell de titulació
Programa

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/acces-i-admissio/ Antropologia i Comunicació

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/acces-i-admissio/ Ciència i Tecnologia Química

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/acces-i-admissio/ Enologia i Biotecnologia

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/acces-i-admissio/ Estudis Humanístics

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/acces-i-admissio/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/acces-i-admissio/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/acces-i-admissio/ Salut, Psicologia i Psiquiatria

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/acces-i-admissio/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
Complements de formació Complements de formació http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/admissio/matricula/complements-de-formacio-doctorat/
Beques Ajudes i premis per a estudis de doctorat http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/ajudes-i-premis/

ORGANITZACIÓ Línies de recerca Línies de recerca i directors a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-recerca/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/arees-de-recerca/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/arees-de-recerca/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/arees-de-recerca/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-recerca/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/arees-de-recerca/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Activitats formatives Activitats formatives a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/activitats/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/activitats/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/activitats/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/activitats/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/activitats/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/activitats/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/activitats/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/activitats/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

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

Elaboració tesi   /  Procés de dipòsit i defensa de la tesi
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/           
PLANIFICACIÓ OPERATIVA Normativa acadèmica Acces, normativa i documentació                                

Doctorands - Normativa http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/index/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/normativa/

Durada dels estudis i permanència Permanència i durada dels estudis http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/durada-dels-estudis/
Calendari acadèmic Calendari doctorat http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/calendaris/carlendaris%2016-17/Calendari%20Processos%20Doctorat%20Curs%202016-%2017.pdf
Recursos d’aprenentatge:
o Espais virtuals de comunicació
o Laboratoris
o Biblioteca
o Altres

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

Sistema de garantia interna de la qualitat
Garantia i qualitat

http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
PROFESSORAT Professorat del programa Línies de recerca i directors a nivell de titulació Programa

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-recerca/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/arees-de-recerca/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/arees-de-recerca/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/arees-de-recerca/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-recerca/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química



http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/arees-de-recerca/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Perfil acadèmic i investigador Línies de recerca i directors a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-recerca/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/arees-de-recerca/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/arees-de-recerca/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/arees-de-recerca/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-recerca/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/arees-de-recerca/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

Informació de contacte Línies de recerca i directors a nivell de titulació Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-recerca/ Antropologia i Comunicació
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/arees-de-recerca/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/arees-de-recerca/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/arees-de-recerca/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/arees-de-recerca/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/arees-de-recerca/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/arees-de-recerca/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

PROGRAMES DE MOBILITAT Objectius Mobilitat d'estudis http://www.urv.cat/mobility/mob_estudis.html
Normativa general Mobilitat d'estudis http://www.urv.cat/mobility/mob_estudis.html
Beques Mobilitat d'estudis http://www.urv.cat/mobility/mob_estudis.html

TESI DOCTORAL Normativa i marc general (avaluació, 
dipòsit, defensa, menció internacional al 
títol, estructura, etc.)

Elaboració tesi                                                                                 
Dipòsti i defensa                                                                                  
Normativa

1. Elaboració tesi: http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/
2. Dipòsit i defensa http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/
3. Normativa: http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-
becas/normativa/

Tesis defensades els darrers cursos 
academics TDX http://www.doctor.urv.cat/doctoraturv/tesis-publicades/

INSERCIÓ LABORAL

Principals sortides laborals (empreses, 
universitats i altres institucions) dels 
doctorands del programa

Presentació - Sortides professionals

a nivell de titulació

Programa
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/ Antropologia i Comunicació

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/ Ciència i Tecnologia Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/ Enologia i Biotecnologia
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/ Estudis Humanístics
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/ Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/ Nanociència, Materials i Enginyeria Química
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/ Salut, Psicologia i Psiquiatria
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/ Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia



Taula 4.1 de l'annex 4
Professorat del programa segons categoria

Professorat del Programa Cuenta de DNI_DIR
Professors/es 32
Catedràtic/a d'universitat 6
Investigador vinculat direcció tesis 2
Personal invest. Juan de la Cierva 1
Professorat agregat 8
Professorat lector 1
Titular d'escola universitària 1
Titular d'universitat 13
Col·laboradors/es 13
Associat/da mèdic/a laboral 6 hores 1
Investigador vinculat direcció tesis 8
Investigador/a ordinari/ària 1
Professorat visitant 1
Titular d'escola universitària interí 1
Visiting Professor 1
Total general 45
Font: Informe EVIA. Dades a març 2020
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Taula 6.1  de l’annex 6

Evolució del indicadors de resultats acadèmic

Curs acadèmic 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 Total
Temps 
complert 3 8 6 4 4 25
Temps 
parcial 1 2 1 4
Temps 
complert 3,27 4,19 3,32 3,25 2,53 3,31
Temps 
parcial 3,40 3,00 2,40 2,93
Sense definir
Temps 
complert 100,0% 75,0% 66,7% 75,0% 25,0% 68,0%
Temps 
parcial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sense definir
Temps 
complert 100,0% 75,0% 66,7% 75,0% 100,0% 80,0%
Temps 
parcial 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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

% doctors amb 
cum laudes

Tesis 
defensades

Durada 
doctorat

% doctors amb 
menció 
internacional



Taula 6.2  de l’annex 6
Evolució dels abandonaments

Curs 
acadèmic

Motiu abandonament Matriculable Abandonam
ent

% 
Abandonament

Reprèn 
estudis

C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 06/09/2019): NO APTE 1
C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 06/09/2019): NO PRESENTAT 3
Curs 2018-19: anul·lació de matrícula per interès personal després del 15 de novembre. 
Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 28/06/2019.

1 1

Motius sense informat 37
Total 42 1 2,38%
C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 06/09/2019): NO PRESENTAT 2
Motius sense informat 37 1
Total 39 0,00%
C. No superació de l'avaluació del curs 2016-17 (CDE 07/09/2017): NO PRESENTAT 1
C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 06/09/2019): NO PRESENTAT 2
Motius sense informat 32 1
Total 35 1 2,86%
B. No formalització de matrícula CURS 2018-19 (no s'ha reincorporat després d'una 
baixa voluntària temporal). Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 28/06/2019.

1 1 0
Motius sense informat 71
Total 72 1 1,39%

2014-15 14 0 0 0
202 3 1,49%

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

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

Total



Taula  6.3 de l’annex 6
Evolució percentatge d'estudiants que han realitzat estades de recerca

Curs 
acadèmic

Matriculats 
total

% 
Estudiants 
estades 
recerca

Estudiant Sexe Activitat País estada Institució estada
Data ini 
estada

Data fi 
estada

S/N curs fi 
estada

Dies estada 
curs

Dies estada
Estudiants 

estades 
recerca

AHMED ALGABLI, SHAIMA D Mobility visit to Egypt EGIPTE cairo university 01/06/2019 01/09/2019 S 93 93 1

ANGLÉS TAFALLA, CARLES H
Brno PhD research stay REPÚBLICA 

TXECA
Brno University of Technology

01/02/2019 02/05/2019 S 91 91 1

JIMBO SANTANA, PATRICIA 
ROSALIA

D
Escritura de la Tesis ARGENTINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA
10/01/2019 01/10/2020 N 264 631 1

SARKER , MD. MOSTAFA 
KAMAL

H

Mobolity FRANÇA REVA
(Réel Expression Vie Artificielle) 
research group under the IRIT 
(L¿Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse) in the 
school of ENSEEIHT (École nationale 
supérieure d'électrotechnique,
d'électronique, d'informatique, 
d'hydraulique et des 
télécommunications), University of 
Toulouse

01/10/2018 03/01/2019 S 95 95 1

SINGH , VIVEK KUMAR H Erasmus mobility 03 months FRANÇA University  of Burgundy 06/11/2018 05/02/2019 S 92 92 1

ALI , EMRAN SALEH ALI
Short stay to (Skövde Artificial 
Inteligence Lab)

SUÈCIA University of Skövde
01/03/2018 31/05/2018 S 92 92 1

Visit  "Artificial intelligence and 
approximate Reasoning" group, 
Navarra U

ESPANYA Navarra University
13/12/2017 16/12/2017 S 4 4

JAHANI HERAVI , ELNAZ D Mobility ÀUSTRIA TU-Graz 24/07/2017 24/10/2017 S 24 93 1

PAMIES ESTREMS, DAVID

Estada a Télécom SudParis FRANÇA Institut Mines-Télécom, Universitat 
Paris-Saclay, Télécom SudParis, 
Departament Réseaux et Services de 
Télécommunications

14/05/2018 20/08/2018 S 99 99 1

Estada a la University of Skövde SUÈCIA University of Skövde 01/05/2018 31/07/2018 S 92 92

RICCI , SARA D
stage at BUT REPÚBLICA 

TXECA
Brno University of Technology

01/02/2018 31/05/2018 S 120 120 1

CASINO CEMBELLÍN, 
FRANCISCO JOSÉ

STSM in DI of Piraeus, Greece GRÈCIA Piraeus University
26/03/2017 01/04/2017 S 7 7

Visiting researcher in the DIST, 
ISCTE-IUL

PORTUGAL Department of Information Science 
and Technology, ISCTE-IUL,
Lisbon, Portugal.

04/10/2016 06/02/2017 S 126 126 1

MATAMALAS LLODRA, 
JOAN TOMÀS

Estada al MIT ESTATS 
UNITS 
D'AMÈRICA

03/07/2017 15/09/2017 S 75 75 1

Harvard Medical School - February ESTATS 
UNITS 
D'AMÈRICA

Harvard Medical School
03/02/2017 04/03/2017 S 30 30

RIBES GONZALEZ, JORDI H
Estada de recerca a la Royal 
Holloway University of London

REGNE 
UNIT

Royal Holloway University of London
15/09/2016 15/12/2016 S 76 92 1

RIOS GONZÁLEZ, LUIS 
HERNANDO

Estancia en la Universitat Rovira i 
Virgili.

ESPANYA
20/10/2016 20/06/2017 S 244 244 1

Pasantia a la Universidad Rovira i 
Virgili en Junio del 2017

ESPANYA Universidad Rovira i Virgili Tarragona 
España.

01/06/2017 03/08/2017 S 64 64

2015-16 35 5.13 MARTÍNEZ GARCÍA, MIRIAM D
Estate in Oxford Brookes University REGNE 

UNIT
Oxford Brookes University

01/04/2016 01/07/2016 S 92 92 1

BARRAGÁN RAMÍREZ, 
GABRIEL ANTONIO

H
Programa de Intercambio académico 
ITB, Bandung

INDONÈSIA Institut Tecnològic de Bandung
06/01/2015 06/04/2015 S 91 91 1

RIOS GONZÁLEZ, LUIS 
HERNANDO

H

 -ESTANCIAS DE 
MOVILIDAD.INSTITUCIÓN: 
UNIVERSITAT  ROVIRA I VIRGILI 
TARRAGO

ESPANYA

01/10/2014 05/01/2015 S 97 97 1

Font: URV en xifres dades a gener de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals
Les dades les han introduit els estudiants al Document d'Activitats i per tant pot ser informació incomplenta.

H

2018-19 55 9.09

2017-18 56 7.14

H

H

2014-15 27 7.41

H

D

2016-17 46 8.7



[CAT] L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica
va ser adequada / [ESP] La atención recibida por parte de la coordinación del programa
y la comisión académica fue adecuada / [ENG] The attention received from the
programme coordinator and the academic committee was suitable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

N/R (No Response) 1

Total d'enquestats 11

[CAT] El seguiment i atenció per part del director/a o directors/es de tesi fou l’adequat /
[ESP] El seguimiento y atención por parte del director/a o directores/as de tesis fue el
adecuado / [ENG] The monitoring and attention provided by the PhD supervisor/s was
suitable

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 1 9.09%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 1 9.09%

#9 3 27.27%

#10 5 45.45%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary

1 de 10 25/02/2020, 13:36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] Les activitats formatives ofertades durant el doctorat et van semblar adequades /
[ESP] Las actividades formativas ofertadas durante el doctorado te parecieron
adecuadas / [ENG] The training activities offered during your doctorate were suitable.

#3 1 9.09%

#4 1 9.09%

#5 0 0.00%

#6 1 9.09%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

#9 1 9.09%

#10 7 63.64%

#1 1 9.09%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 2 18.18%

#5 0 0.00%

#6 2 18.18%

#7 0 0.00%

#8 2 18.18%

#9 0 0.00%

#10 4 36.36%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary

2 de 10 25/02/2020, 13:36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules específiques,
seminaris, fons bibliogràfics, accés a les bases de dades, programari, serveis científico-
tècnics, etc.) disponibles per dur a terme la teva tesi doctoral van ser adequats / [ESP]
Los recursos materiales (instalaciones, laboratorios, espacios, aulas específicas,
seminarios, fondos bibliográficos, acceso a las bases de datos, programario, servicios
científico-técnicos, etc.) disponibles para llevar a cabo tu tesis doctoral fueron
adecuados / [ENG] The material resources available to carry out your PhD thesis were
suitable (installations, laboratories, specific classrooms, seminars, bibliography, data
bases, computer packages, scientific-technical services, etc.)

#1 1 9.09%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary

3 de 10 25/02/2020, 13:36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] Els serveis de suport a l’aprenentatge (moodle, factoria digital, serveis
d’autoaprenentatge, tutorització, wifi, etc.) que la URV va posar a la teva disposició van
ser adequats / [ESP] Los servicios de apoyo al aprendizaje (moodle, factoría digital,
servicios de autoaprendizaje, tutorización, wifi, etc.) que la URV puso a tu disposición
fueron adecuados / [ENG] The learning support services offered by the URV for you
were suitable (moodle, digital factory, self-learning services, mentoring, wi-fi, etc.)

#6 0 0.00%

#7 2 18.18%

#8 3 27.27%

#9 2 18.18%

#10 3 27.27%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 1 9.09%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 1 9.09%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary

4 de 10 25/02/2020, 13:36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

N/R (No Response) 1

Total d'enquestats 11

[CAT] En general, la satisfacció amb el programa de doctorat va ser: / [ESP] En general,
la satisfacción con el programa de doctorado fue: / [ENG] In general, the satisfaction
rate with the doctoral programme was:

#8 2 18.18%

#9 2 18.18%

#10 4 36.36%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 3 27.27%

#6 0 0.00%

#7 1 9.09%

#8 0 0.00%

#9 3 27.27%

#10 3 27.27%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary

5 de 10 25/02/2020, 13:36
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0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] La informació pública disponible (web/intranet) sobre els processos de dipòsit i
defensa de la tesi i la de sol·licitud del títol de Doctor/a va ser adequada / [ESP] La
información pública disponible (web/intranet) sobre los procesos de depósito y defensa
de la tesis y la de solicitud del título de Doctor/a fue adecuada / [ENG] The public
information (website/intranet) regarding the processes of depositing and defending my
thesis and requesting my certificate was sufficient

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 1 9.09%

#6 0 0.00%

#7 2 18.18%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary

6 de 10 25/02/2020, 13:36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] El procés de dipòsit de la tesi i l’aplicació web emprada van ser adequats / [ESP]
El proceso de depósito de la tesis y la aplicación web usada fueron adecuados / [ENG]
The thesis deposit process and the website application employed were suitable

#8 2 18.18%

#9 2 18.18%

#10 4 36.36%

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 2 18.18%

#8 3 27.27%

#9 3 27.27%

#10 3 27.27%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] L’organització i format de l’acte de defensa de la tesi i la seva avaluació et van
semblar adequats / [ESP] La organización y formato del acto de defensa de la tesis y su
evaluación te parecieron adecuados / [ENG] The organization and format of the thesis
defense and its assessment were suitable

#1 0 0.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 2 18.18%

#9 3 27.27%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] El procés de sol·licitud de títol va ser adequat / [ESP] El proceso de solicitud de
título fue adecuado / [ENG] The certificate request process was suitable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

#10 6 54.55%

#1 0 0.00%

#2 2 18.18%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 1 9.09%

#8 1 9.09%

#9 4 36.36%

#10 3 27.27%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] Aspectes positius destacables (resposta oberta) / [ESP] Aspectos positivos
destacables (respuesta abierta) / [ENG] Positive aspects (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] Propostes de millora (resposta oberta) / [ESP] Propuestas de mejora (respuesta
abierta) / [ENG] Suggestions for improvement (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

[CAT] Incidències i/o problemes detectats (resposta oberta) / [ESP] Incidencias y/o
problemas detectados (respuesta abierta) / [ENG] Incidents and/or problems detected
(open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 11

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108277/default-report/summary

10 de 10 25/02/2020, 13:36



[CAT] El teu doctorat ha estat un fet determinant per a trobar un lloc de treball o millorar
el teu estatus ocupacional / [ESP] Tu doctorado ha sido un hecho determinante para
encontrar un puesto de trabajo o mejorar tu estatus ocupacional / [ENG] Your doctorate
has been a determining factor in enabling me to find work or improve my employment
status
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] La teva actual feina està en consonància amb l’àmbit del teu doctorat / [ESP] Tu
trabajo actual está en consonancia con el ámbito de tu doctorado / [ENG] Your current
job is in accordance with the scientific area of your doctoral degree

#1 1 10.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 1 10.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

#9 3 30.00%

#10 5 50.00%

#1 1 10.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108247/default-report/summary
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] La teva actual feina requereix un nivell d’estudis doctorals / [ESP] Tu trabajo
actual requiere un nivel de estudios de doctorado / [ENG] Your current job requires a
doctoral degree

#2 1 10.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

#9 2 20.00%

#10 6 60.00%

#1 2 20.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 1 10.00%

#9 2 20.00%

#10 5 50.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108247/default-report/summary
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] En general, consideres que la formació de doctorat rebuda ha estat o està sent
d’utilitat en la teva carrera professional / [ESP] En general, consideras que la formación
de doctorado recibida ha sido o está siendo de utilidad en tu carrera profesional / [ENG]
In general, you think that your doctoral training has been or is being useful in your
professional career

#1 0 0.00%

#2 1 10.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 1 10.00%

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 1 10.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108247/default-report/summary
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N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] En cas d’haver cursat la menció internacional, el règim de cotutela o el doctorat
industrial, t’ha servit per a la teva carrera professional i millorar el teu estatus
ocupacional / [ESP] En caso de haber cursado la mención internacional, el régimen de
cotutela o el doctorado industrial, te ha servido para tu carrera profesional y mejorar tu
estatus ocupacional / [ENG] (For students who applied for the international mention, the
joint-supervision or the Industrial Doctorate mention) The additional recognition included
in the certificate was useful in your professional career and improved your employment
status

#9 2 20.00%

#10 5 50.00%

#1 1 10.00%

#2 0 0.00%

#3 0 0.00%

#4 0 0.00%

#5 0 0.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108247/default-report/summary
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N/R (No Response) 4

Total d'enquestats 10

[CAT] Tornaries a fer el teu doctorat a la URV? / [CAST] ¿Volverías a hacer tu doctorado
en la URV? / [ENG] If you started now your doctoral studies, would you choose URV
again?

Sí / Yes 70.00% 7

No 10.00% 1

Dependria de la situació / Dependeria de la situación / It would depend on the
situation

20.00% 2

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] Recomanaries la URV com a universitat per a fer els estudis de doctorat? /

#6 0 0.00%

#7 0 0.00%

#8 0 0.00%

#9 2 20.00%

#10 2 20.00%

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108247/default-report/summary
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[CAST] ¿Recomendarías la URV como universidad para cursar los estudios de
doctorado / [ENG] Would you recommend URV as the university for carrying out a
doctorate?

Sí / Yes 100.00% 10

No 0.00% 0

N/R (No Response) 1

Total d'enquestats 10

[CAT] Aspectes positius destacables (resposta oberta) / [ESP] Aspectos positivos
destacables (respuesta abierta) / [ENG] Positive aspects (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] Propostes de millora (resposta oberta) / [ESP] Propuestas de mejora (respuesta
abierta) / [ENG] Suggestions for improvement (open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Total d'enquestats 10

[CAT] Incidències i/o problemes detectats (resposta oberta) / [ESP] Incidencias y/o
problemas detectados (respuesta abierta) / [ENG] Incidents and/or problems detected
(open response)
Veure Respostes

N/R (No Response) 0

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108247/default-report/summary
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Total d'enquestats 10

Opina: Online Survey Software https://opina.urv.cat/r/108247/default-report/summary

7 de 7 25/02/2020, 13:38



Apartat 6.5 de l'annex 6 Estudi inserció laboral AQU

Informe d'indicadors d'Inserció Laboral 2017 segons subàmbit ampliat
Dotors i doctores nacionals curs 2011-12 i 2012-13

. Subàmbit ampliat POBLACIÓ MOSTRA % d'Ocupats
% Funcions de 

doctor/a

% repetirien el 
estudis de 
doctorat

7 Universitat Rovira i Virgili
1 Humanitats 22 10 80% 30% 80%

Filosofia i Història 15 8 75% 13% 75%
Llengües i literatures 7 2 100% 100% 100%

2 Socials 43 25 92% 60% 84%
Dret, laboral i polítiques 23 16 88% 50% 75%
Economia, Empresa i Turisme 13 5 100% 80% 100%
Educació 7 4 100% 75% 100%

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

4 Salut 52 31 100% 68% 77%
Infermeria i salut 20 11 100% 73% 73%
Medicina i Ciències Biomèdiques 24 16 100% 63% 88%
Psicologia i teràpia 8 4 100% 75% 50%

5 Eng. i Arquitectura 34 15 93% 53% 87%
Arquitectura, construcció i civil 1 1 100% 0% 100%
Tecnologies industrials 24 11 91% 64% 82%
TIC 9 3 100% 33% 100%

Total general 186 97 94% 60% 79%

Nota: l'enquesta d'Inserció Laboral per doctors i doctores del SUC es realitza a partir d'un mostreig estratificat per universitat a nivell de subàmbit ampliat, agrupant així diferents 
tesis en un mateix estrat per tal d'obtenir una mostra viable tècnicament, al estar tractant programes amb molts pocs doctorats cada curs. Cal dir que l'assignació a l'estrat es fa 
per tesi, no únicament per programa de doctorat, doncs dins un mateix programa l'àmbit disciplinar de la tesi pot ser divers. Així doncs, en cada subàmbit amplit hi pot haver 
doctors de diferents programes de doctorat. Les dades pel conjunt del SUC segons subàmbit ampliat estan disponibles a: http://estudis.aqu.cat/dades



Apartat 6.5 de l'annex 6 Estudi inserció laboral AQU

Informe d'indicadors d'Inserció Laboral 2017 segons Programa de Doctorat
Dotors i doctores nacionals curs 2011-12 i 2012-13

Programa de doctorat POBLACIÓ MOSTRA Ocupats
Funcions de 

doctor/a

Repetiren els 
estudis de 
doctorat

7 Universitat Rovira i Virgili
Antropologia 4 3 2 0 3
Antropologia Urbana 2 1 1 0 0
Arqueologia 6 4 3 0 4
Arquitectura, Urbanisme I Edificació (2010) 1 1 1 0 1
Avaluació I Mesura De La Conducta 2 1 1 0 1
Biomedicina 14 9 9 4 7
Canvi Climàtic 1 1 1 1 1
Ciència Cognitiva I Llenguatge 1 -- -- -- --
Ciència I Tecnologia Química 27 11 10 7 7
Ciències De La Infermeria 5 3 3 3 3
Comunicació 5 3 3 1 3
Dret 6 4 3 2 3
Economia I Empresa 10 4 4 3 4
Educació Física I Esport: Didàctica I Desenvolupament Professional2 1 1 1 1
Enginyeria Electrònica 2 2 2 1 2
Enginyeria Electrònica, Automàtica I Comunicacions 1 -- -- -- --
Enginyeria Informàtica 9 3 3 1 3
Enginyeria Química, Ambiental I De Processos 13 6 5 5 4
Enologia 2 1 1 1 1
Enologia I Biotecnologia 2 2 2 2 2
Espirit., Religiositat I Mort Des De L'Antiguitat A L'Edat Mitjana1 -- -- -- --
Llengua, Literatura I Cultura 2 -- -- -- --
Mètodes De Recerca En Ciències De La Salut 1 1 1 0 1
Migracions I Mediació Social 1 1 1 1 1
Nanociències I Nanotecnologia 4 1 1 0 1
Nutrició I Metabolisme 15 8 8 5 5
Organització Industrial: Empreses I Mercats 2 -- -- -- --
Patologia Vascular I Alteracions Del Metabolisme 2 2 2 2 2
Psiquiatria Genètica I Ambiental 1 1 1 1 1
Quaternari I Prehistòria 5 1 1 1 1
Qüestions De Llengua I Literatura: Identitat I Estandarditzac.1 -- -- -- --
Química En Processos I Productes Industrials 3 1 1 1 1
Salut Mental: Genètica I Ambient 4 1 1 1 0
Tecnolog. De Climatització I Eficiència Energètica En Edificis1 -- -- -- --
Tecnologia Educativa 2 -- -- -- --
Tecnologia Educativa: E-Learning I Gestió Del Coneixement1 1 1 1 1
Tecnologies De Climatització I Eficiència Energètica En Edificis1 1 1 0 1
Translation And Intercultural Studies 2 1 1 1 1
Zz - Informació Sobre El Programa No Disponible 22 17 16 12 11

Total general 186 97 91 58 77

Nota: l'enquesta d'Inserció Laboral per doctors i doctores del SUC es realitza a partir d'un mostreig estratificat per universitat a nivell de subàmbit ampliat, agrupant així 
diferents tesis en un mateix estrat per tal d'obtenir una mostra viable tècnicament, al estar tractant programes amb molts pocs doctorats cada curs. Així doncs, aquestes 



6. EVIDÈNCIES DISPONIBLES AL MOODLE PER L’ACREDITACIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Presentació del programa
P1.1         Composició de la Comissió Acadèmica 
P1.2         Actes de la Comissió Acadèmica

a.      Acta d’aprovació de la memòria de verificació
b.      Acta d’aprovació de l'Informe de seguiment
c.      Acta d’aprovació de la modificació de la memòria de verificació
d.      Acta d’aprovació de l'autoinforme de la titulació

P1.3         Actes del Comitè de Direcció de l’EPD
a.      Acta d’aprovació de la memòria de verificació
b.      Acta d’aprovació de l'Informe de seguiment
c.      Acta d’aprovació de la modificació de la memòria de verificació
d.      Acta d’aprovació de l'autoinforme de la titulació

Procés d’elaboració de l’autoinforme
P2.1   PR-EPD-006 Acreditació de titulacions
P2.2   Model autoinforme acreditació 
P2.3   Guia indicadors de la URV en xifres
P2.4   Presentació a coordinadors autoinforme acreditació
P2.5  Memòria de verificació del programa de doctorat
P2.6    Informe d'AQU de valoració del Seguiment
P2.7  Informe de seguiment del programa de doctorat
P2.8   Resum i Modificació de la memòria de verificació del programa de doctorat
P2.9   Informe de valoració de la modificació de la memòria
P2.10  Informes seguiment de l'Escola de Postgrau i Doctorat (ISU)
P2.11 Calendari d'elaboració i aprovació dels autoinformes
P2.12 Actes Comitè d'Avaluació Intern
P2.13 Alta de directors/es col·laboradors
P2.14  Informe resum valoracions AQU

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
E1.1   PR-EPD-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula
E1.2   Model de carta de Suport  
E1.3   Guies d’usuari del procés de preinscripció per coordinadors
E1.4    Protocol procediment de la gestió de la preinscripció de doctorat 
E1.5   PR-EPD-022 Assignació, desassiganció o modificació de director/a o línia d’investigació
E1.6   PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand
E1.7   Exemple del DAD i de PLAINV
E1.8   Exemple informe seguiment i avaluació del director i la comissió acadèmica
E1.9    Guies d’usuari del SAD per doctorands, directors i coordinadors
E1.10   PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions 
E1.11   PR-EPD-004 Modificació de titulacions
E1.12   Pla de Formació transversal per a doctorands de la URV  
E1.13   Programa Martí i Franquès
E1.14   Programa Cofund

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
E2.1  PR-EPD-007 Publicació d’informació sobre titulacions
E2.2  PR-EPD-004 Modificació de titulacions
E2.3   Guia de suport per gestionar indicadors per als coordinadors
E2.4    Projecte per la millora i l’automatització d’informació i indicadors públics a web 
E2.5   PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions
E2.6   Política de Qualitat
E2.7   Manual de Qualitat



Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
E3.1    Sistema Intern de Garantia interna de la Qualitat (SIGQ)
E3.2   PR-EPD-002 Planificació de titulacions
E3.3    Aprovació del programa de doctorat a Consell de Govern i Consell Social
E3.4   PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions 
E3.5   PR-EPD-004 Modificació de titulacions
E3.6   PR-EPD-006 Acreditació de titulacions
E3.7   PR-EPD-008 Definició, revisió i millora del SIGQ  
E3.8   PR-EPD-025 Avaluació de la satisfacció de l’usuari
E3.9    Models d’enquestes de satisfacció. Curs 2015-16 i curs 2017-2018
E3.10  Model enquesta de satisfacció a titulats 
E3.11  Resultats enquestes de satisfacció.Curs 2015-16 i curs 2017-2018
E3.12    Pla de Millora del programa de doctorat 
E 3.13 Informe anàlisis EPD enquestes de satisfacció

Estàndard 4: Adequació del professorat
E4.1   El reglament de l’EPD
E4.2   La Normativa d’Investigador Actiu
E4.3    PR-EPD-013 Orientació a l’estudiant
E4.4    PR-OOU-001 Orientació professional
E4.5     Recursos humans del programa
E4.6      Publicacions rellevants del professorat del programa
E4.7      Projectes de recerca competitius vigents 
E4.8     Art. 12.3  de la Normativa de Docència 
E4.9     Pacte de dedicació
E4.10    Informe PDI 19 de la URV en xifres
E4.11   PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació director/a o línia d’investigació
E4.12    Projecte de professionalització de la supervisió doctoral
E4.13    Participació en el programa de formació de supervisors
E4.14    Oferta cursos PROFID
E4.15    Programa de cotutela MEDEC
E 4.16    Professors dirigint tesis

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
E5.1    PR-EPD-018 Gestió dels recursos materials i serveis (URV) 
E5.2    PR-EPD-013 Orientació a l’estudiant
E5.3    PR-OOU-01 Orientació professional
E5.4      Projecte Alumni de Doctorat
E5.5     PR-EPD-003 Seguiment i Millora de les Titulacions.
E5.6      Publicació "ELS DOCTORS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES EN EL MERCAT DEL TREBALL: UNA VISIÓ DE COHORTS" 
E5.7      Publicació "EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA I TREBALL: REFLEXIONS AL VOLTANT DE L'EXPERIÈNCIA DE LA URV”
E5.8     Estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris 
E.5.9   Sessions orientació individual i tallers d'orientació professional

Estàndard 6: Qualitat dels resultats
E6.1     Tesis doctorals defensades en el marc del programa de doctorat 
E6.2      Previsió de tesis doctorals defensades curs 2019-20
E6.3      Publicacions de les tesis defensades
E6.4      Informació sobre activitats formatives i sistemes d’avaluació
E6.5     PR-EPD-024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral. 
E6.6     Detall  activitats formatives recollides al SAD
E6.7     Perfil laboral titulats


