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0. PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORA 

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD en endavant) de la Universitat Rovira i Virgili (URV en endavant) 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 (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.  

 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 

Font URV en xifres Curs 2019-20 no tancat dades provisionals a 6 de 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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia, verificat pel Consejo 
de Universidades el 23 de juliol de 2013, es va implantar el curs 2013-14. 

Aquest programa dona continuïtat als programes regulats per anteriors regulacions i impartits en el marc 
de la recerca del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV. Aquest 
programa de doctorat sorgeix per donar resposta a la demanda d’investigadors detectada en els àmbits 
de les nanotecnologies aplicades a la salut i el medi ambient i de la tecnologia electrònica aplicada a la 
generació i gestió eficient de l’energia. El programa compta amb la col·laboració d’instituts de recerca i 
departaments universitaris de Catalunya, l’Estat Espanyol i internacionals. Exemples destacats en cada cas 
son l’Institut Català d’Enginyeria Química a Tarragona, el Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Diabetes y Enfermedades Metabólicas de l’estat espanyol o la Technische Hochschule Mittelhessen 
d’Alemanya. El programa forma per tant investigadors en els camps dels nanomaterials i les seves 
aplicacions a biologia, salut i medi ambient, tant en el disseny de sensors com en el de sistemes 
d’alliberament controlat de fàrmacs. També es formen investigadors en el camp de la conversió d’energia 
fotovoltaica i el seu emmagatzematge i transport eficients. La modelització de dispositius nanoelectrònics 
per a les següents generacions de dispositius de la tecnologia de la informació, així com la seva aplicació 
en la monitorització remota de malalties és un altre dels àmbits en que els doctorands del programa reben 
formació. Finalment, també existeix una línia de recerca i formació de doctors en  mètodes de captació i 
d’anàlisi de dades metabolòmiques per a l’àmbit de salut. 

El programa compta amb una Comissió Acadèmica formada per 6 membres (Evidència P1.1) que es 
reuneix regularment presencialment (Evidència P1.2) o virtualment, fins i tot els membres es comuniquen 
per e-mail, quan és necessari i es comenten i debaten els temes més rellevants del programa. Les reunions 
de la Comissió Acadèmia es programen en funció de les necessitats de presa de decisions estratègiques 
del programa i es dissenyen per ser altament efectives. Per això, tot el tractament d’assumptes rutinaris 
es fa prèviament per via telemàtica i el temps de reunió s’allibera per a discussions productives.  

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. 

Val a dir que la Comissió Acadèmica del doctorat està funcionant d’una forma molt eficient i eficaç, el que 
ha permès donar suport en l’elaboració i defensa de tesis de qualitat, en la realització d’estades de recerca 
a l’estranger, l’organització de seminaris i jornades doctorals, la captació de talent i en general la millora 
de la qualitat de la recerca de la URV. 

El programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia  compta, el curs 2018-
19, amb 45 estudiants de doctorat i 46 directors/es de tesi. Fins aquest curs, s’han titulat 30 doctors. 
Compta també  amb la participació de 4 grups de recerca reconeguts SGR de la Generalitat amb 6 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 (de les quals aquest curs se n’han 
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obtingut 11) i la mobilitat dels estudiants, així com del professorat i de la investigació, acreditant l’activitat 
investigadora rellevant a través de la seva producció científica de qualitat. També es potenciar la 
possibilitat de fer doctorats industrials i en cotutela amb altres universitats.  

 

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 (SIGQ en endavant) i és competència de la 
Comissió Acadèmica del programa de doctorat. 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 directors/es de tesi i estudiants del programa, i compta, en tot moment, amb el suport del 
personal tècnic de l’EPD així com dels personal de secretaria del Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica.  

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD), conjuntament amb el gabinet de la Rectora (GR en endavant) i el 
Gabinet de Programació i Qualitat (GPiQ en endavant), han proporcionat a cada coordinador/a 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, 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 en endavant).  

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 de 7 programes de 
doctorat, en aquest cas no vam tenir l’informe de valoració però si l’informe de l’EPD amb  el recull de 
propostes de millora i del punts forts i febles dels 7 autoinformes (Evidència P2.14) per tant en aquest 
autinforme quan ens referim a informe d’AQU de valoració del seguiment del programa, ens referim a 
l’informe de l’EPD amb el resum de punts fort i punts febles, l’informe de seguiment del programa de 
doctorat (ISPD en endavant) (Evidència P2.7), la modificació de la memòria de verificació del 2018 
(Evidència P2.8), els resultats de les enquestes de satisfacció (Evidència E3.11), els indicadors i dades 
addicionals, les revisions fetes per l’EPD i el GPiQ.  

En el present informe es consideren els sis cursos que han transcorregut 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 les dades provisionals del curs 2019-20, 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 
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 
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durant tot el procés d’acreditació, com la constitució de la Comissió d’Avaluació Interna (CAI en endavant) 
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 CAI (Evidència P 2.12) amb la següent composició: 

 

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

Nom i càrrec a la comissió Càrrec a la Universitat 

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  que és director de tesi al programa de Nanociència Materials i Enginyeria Química   
(Evidència P2.13) que s’han incorporat que s’han incorporat si eren aspectes generals a tots als 
autoinformes 

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 .Finalment un cop incorporades totes les recomanacions i revisions els autoinformes s’aproven per 
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la CA de cada programa ( Evidència P1.2.d) i el 28 de maig de 2020 s’aprova pel CDE de l’EPD ( Evidència 
P1.3.d) 

 

Per a garantir el correcte desenvolupament del procés d’acreditació, l’EPD planifica 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://moodle.urv.cat/course/view.php?id=7913 

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 6 del present informe. I cada estàndard disposa del 
seu  annex a l’apartat 5 d’aquest informe, on 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). 

Data de Verificació: 23/07/2013   Curs d'implantació del doctorat: 2013-2014 

Data sol·licitud modificació: 25/03/2019 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 i d’acord amb la finalitat del l’ISPD (Evidència P2.7), on es van detectar els 
punts forts i febles, proposar accions de millora que garanteixin la qualitat del programa avaluat i establert 
els mecanismes d’implementació. 

 

El programa no va disposar d’informe de valoració del seguiment però tots els coordinadors de la URV 
van poder accedir a totes les recomanacions d’AQU gràcies a què l’EPD les va recollir a l’informe resum 
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valoracions AQU (Evidència P2.14) i per tant s’han tingut en compte totes les recomanacions generals i 
especifiques d’AQU. Així en aquest autoinforme quan ens referim a l’informe de valoració del seguiment 
ens referim al resum de les valoracions que va l’EPD i que recollim a l’evidència P2.14. 

 

Fruit d’aquestes accions vam lliurar a AQU Catalunya el 21 de març de 2019 les modificacions no 
substancials respecte la memòria del doctorat verificada, 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), que fan 
que s’ajustin millor els requisits i el funcionament del programa de doctorat a la realitat actual, tant pel 
que fa als professors/es i directors/es que forment part de les línies d’investigació, les places, les activitats 
formatives, etc  A l’evidencia P2.8 consta la memòria de verificació modificada i 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 3 de juliol 
de 2019 (Evidència P2.9). A la taula 3.1.1 s’indiquen breument les modificacions realitzades a la titulació 
a) amb valoracióFAVORABLE d’AQU, com a resum de la modificació que es va lliurar a AQU i que es detalla 
a l’evidència P2.8 i b) que es sometent a avaluació en aquest procés d’acreditació i que no impliquen una 
modificació substancial. 

 

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 

Descripció modificació Justificació Origen de la 
proposta 

Curs 
implantació 

Aprovació per CDE Aprovació per 
AQU 

Racionalització de les línies 
d’investigació del programa de 
doctorat 

Per equilibrar el 
nombre 
d’estudiants a cada 
línia de recerca i 
compensar la baixa 
d’un dels grups 
present en el 
moment de la 
verificació. 

Seguiment 2018-2019 21/12/2016(Evidència 
P1.3) 

Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Actualització de les dades de la 
persona responsable (coordinador) 

Per mantenir la 
informació als 
estudiants i 
professors 
actualitzada 

Modificacions 
presentades a AQU 
en 2019 

2014-2015 29/1/2019(Evidència  P1.3 
c) 

Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Modificació de la llista de 
Complements Formatius (apartat 3.4 
de la memòria) 

Per adaptar-la al 
mapa actual de 
Màsters de la URV i a 
l’oferta de l’ICE de la 
URV. 

Modificacions 
presentades a AQU 
en 2019 

2018-2019 29/1/2019(Evidència  P1.3 
c) 

Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 
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Descripció modificació Justificació Origen de la 
proposta 

Curs 
implantació 

Aprovació per CDE Aprovació per 
AQU 

Reagrupació de línies d’investigació i 
baixa de dues línies d’investigació 
(apartat 6.1 de la memòria) 

Per millora la 
distribució 
d’estudiants segons 
les línies 
d’investigació i 
evitar tenir línies 
inactives 

Modificacions 
presentades a AQU 
en 2019 

2018-2019 29/1/2019(Evidència  P1.3 
c) 

Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Actualització de directors de tesis ( 
alta i baixa de directors/es), fent servir 
la nova distinció entre professors i 
col·laboradors. 

 Modificacions 
presentades a AQU 
en 2019 

2018-2019 29/1/2019(Evidència  P1.3 
c) 

Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Actualització de la llista de recursos 
materials del programa de doctorat 
(apartat 7.1 de la memòria) 

Per fer constar 
l’evolució i millora 
dels recursos 
materials que els 
grups de recerca 
posen a disposició 
dels estudiants. 

Modificacions 
presentades a AQU 
en 2019 

2018-2019 29/1/2019(Evidència  P1.3 
c) 

Informe 
favorable ( 
Evidència P2.9) 

Durant el 2019 s’han donat de baixa 3 
directors de tesi col·laboradors i alta 
de 3 col·laboradors i alta de 3 
professors del programa que no 
consten a les modificacions. 

  2019-2020 CDE de febrer, març, juny, 
juliol i novembre 

Evidència P2.13 

Font: Elaboració pròpia a partir de les modificacions tramitades a la SEDE i les noves modificacions. 

 
1.1. Mecanismes per garantir el perfil d’ingrés de doctorands/es 

L’oferta de places del programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 
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. Excepcionalment i degut a la demanda d’admissions, la qualitat dels candidats i la 
disponibilitat de recursos, en dos cursos s’ha hagut d’ampliar el límit de places de nou ingrés. Més 
concretament en el cursos 2013/2014 i 2015/2016 es va fer una ampliació del màxim de places per poder 
admetre 17 i 20 estudiants respectivament, dels quals es varen matricular 16 i 19 estudiants. 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 i 1.2 de l’annex 1. Del total de sol·licituds de preinscripció 
rebudes s’han admès un 69 % dels sol·licitants. D’aquests, s’han acabat matriculant un 85%. Si es té en 
compte l’evolució amb els cursos, la taxa d’estudiants admesos respecte dels que sol·liciten l’admissió es 
troba entre el 55% i el 66% (amb l’excepció del curs 2015/2016 que és del 86%) sense una tendència clara. 
Pel que fa a la taxa d’estudiants matriculats respecte els estudiants admesos oscil·la entre el 85 % i el 
100%  (amb l’excepció del curs 2014/2015 en què és del 75% i el curs 2013/2014 que és del 70%). En 
aquest cas la tendència és a augmentar lleugerament amb els cursos. El nombre d’estudiants admesos 
que finalment no formalitzen la matrícula és petit i les causes principals d’aquest fet es troben en la manca 
de documentació en els casos d’admissions pendents de documentació o bé en que l’estudiant es no es 
pot matricular en el curs d’admissió. La primera d’aquestes incidències s’està millorant amb una exigència 
més gran de la documentació per a poder accedir a l’admissió tècnica. 

Del total de candidats admesos/es al doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 
[23 (2013/14), 16 (2014/15),  20 (2015/16), 14(2016/17), 7 (2017/18) i 7 ( 2018/19) d’aquests 4  (2013/14), 
3 (2014/15), 11 (2015/16 ), 3(2016/17), 1 (2017/18) i 4 ( 2018/19) són dones] veure la taula 1.2 de l’annex 
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1, s’observa que finalment s’han matriculat [16(2013/14), 12 (2014/15), 19 (2015/16), 13(2016/17) 7 
(2017/18) i 7 ( 2018/19), dels quals 4 (2013/14, 3 (2014/15), 11 (2015/2016), 2 (2016/17), 1 (2017/18) i 4 
( 2018/19) són dones, com s’observa a la taula 1.2 de l’annex1.]  En termes de paritat, s’observa que la 
mitjana de tots els cursos és de 66% homes/33% dones, sense una evolució clara a assolir la paritat i amb 
cursos on la tendència s’inverteix.  

A la taula següent es pot consultar la distribució dels doctorands matriculats segons la seva procedència.  
Es pot veure com hi ha una tendència clara a la internacionalització amb un valor excepcional el curs 2018-
2019. Així, en els primers anys del programa els estudiants provenien de la URV, en particular del Màster 
en Tecnologies, Sistemes i Enginyeria (METSE) de la URV i actualment extingit. Una petita part també 
prové del Màster URV en Nanociència i Nanotecnologia. També cal esmentar que el perfil d’ingrés i els 
requisits d’admissió en tots els casos compleixen amb la legislació i són adequats als requeriments del 
programa. 

Taula 3.1.2 Procedència dels doctorands/des 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Percentatge estudiants de la URV 62,5 % 16,7 % 31,6 % 46,2 % 28,6 % 12,5 57 % 

Percentatge d’altres universitats 
catalanes 

12,5 % 16,7 % 10,5 % 15,4 % 14,3 % - - 

Percentatge d’universitats de la resta 
d’Espanya 

- 33,3 % 10,5 % 30,8 % -  - 

Percentatge d’estudiants procedents 
d’universitats estrangeres 

25 % 33,3 % 47,4 % 7,6 % 57,1% 87,5% 43 % 

Font: URV en xifres dades a gener de 2020.  

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 específics a més dels criteris generals d’admissió (tots 
disponibles a la web del programa de doctorat, http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-
estudiants/oferta/7713/acces-i-admissio/) 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: 

 Estudis científics i tècnics previs en els camps de l’Enginyeria, l’Arquitectura, la Física, la Química 
i la Bioquímica, la Informàtica, les Matemàtiques o similars. 

 Coneixement d’un o més dels idiomes oficials del programa de doctorat. 
 La motivació de l’Estudiant. 
 La mobilitat durant els estudis que l’habiliten per a accedir al doctorat. 
 Les publicacions assolides. 
 L’experiència professional. 
 Altres mèrits expressats pels sol·licitants. 

Addicionalment, i fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració 
del seguiment del programa (Evidència P2.14) 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). Els casos en què es compta amb aquesta carta de 



 

13 

 

suport, que inclou una proposta de línia de recerca, 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, desassiganció 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 encaixin amb el perfil del doctorand i amb les característiques del 
programa. 

En termes de procedència dels candidats de nou accés que finalment s’han matriculat, s’observa una clara 
tendència a la internacionalització, fruit de les accions de disseminació del programa de doctorat, a més 
de l’existència de programes de contractes predoctorals especialment dirigits a estudiants estrangers amb 
una alta qualificació de Grau i Màster. La presència d’estudiants de la resta d’Europa es manté constant 
al llarg dels cursos degut a les col·laboracions i contactes dels grups de recerca del programa de doctorat 
que permeten la captació d’estudiants. També es manté al llarg dels curos, tot i que  a un nivell més baix 
la captació d’estudiants del continent americà, també deguda a col·laboracions amb grups de recerca de 
l’Amèrica Llatina. La presència d’estudiants asiàtics es consolida, tant de procedència del pròxim orient 
(Turquia, Iran) com de de l’orient més llunyà (Índia, Bangladesh o Taiwan). També en els darrers cursos 
ha augmentat la presència d’estudiants africans (Egipte o Etiòpia).(veure taula 1.4 de l’annex 1).  

Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del 
programa (Evidència P2.14 ) el 2006 l’EPD va dissenyar un programa d’ajusts a la matrícula per als 
estudiants de doctorat en règim de cotutela, que es va implantar el curs 2017-18, a més, les accions dutes 
a terme pel programa de doctorat per difusió de la cotutela i la captació de doctorands estrangers, son: 

 Afegir accions per fomentar la internacionaltizació 

 Difusió del programa a webs internacionals 

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. 

Del total d’estudiants de nou accés que es mostra a la taula 1.4 de l’annex 1, s’observa que després dels 
primers cursos en què hi va haver un augment progressiu d’estudiants, en els darrers dos cursos el nombre 
s’estabilitza entre 7 i 13, portant també a una estabilitat del nombre total d’estudiants matriculats al 
voltant de 45 estudiants. Com ja s’ha comentat, no hi ha una tendència clara pel que fa a la paritat, amb 
cursos on la majoria de nous estudiants és femenina i cursos on la majoria és masculina portant a una 
mitjana d’estudiants en cada curs del 66% homes i 33% dones. 

 El nombre de matrícules a temps parcial és de mitjana el 7,2% durant tots els cursos, amb una 
evolució amb els anys en proporció a la quantitat total d’estudiants (veure taula 1.4 de l’annex 1). Es 
considera que aquest percentatge és adequat ja que la recerca necessària per dur a terme les tesis 
doctorals és altament presencial i necessita una dedicació completa, excepte uns pocs casos 
excepcionals que permeten fer recerca basada en simulació. 

 El 49,5% dels estudiants disposen de beca per pagar la matrícula (veure taula 1.4 de l’annex 1). A més, 
els grups de recerca també poden utilitzar recursos propis per donar suport a la realització de les 
tesis. El nombre d’estudiants amb beca es manté estable al voltant dels 20, després dels dos primers 
cursos en què va augmentar progressivament. 

Aquesta dada evidencia que en els darrers anys hi ha hagut una consolidació del fet que la major part del 
finançament dels doctorands prové del programa Martí i Franquès de la URV, del programa FI de la 



 

14 

 

Generalitat de Catalunya, i dels programes FPI i FPU del Ministerio. Addicionalment, ens els darrers cursos 
el programa COFUND de la Comissió Europea ha contribuït decisivament al finançament de les tesis 
doctorals i la internacionalització del programa, amb un total de cinc candidats. El curs 2018-19 21 
estudiants compten amb finançament per dur a terme els estudis de doctorat (veure annex MiF, FPI, FI, 
FPU, Cofund, COI i Carolina) aquest numero puja fins a 38 tenint en compte els estudiants que provenen 
amb beques del seu país i també estudiants del ICIQ que ofereix beques pròpies . 

 El 44 % dels estudiants matriculats al programa són estrangers. Aquest percentatge s’ha mantingut 
durant tots els cursos d’implantació del programa entre el 40% i el 47% (veure taula 1.4 de l’annex 
1). 

 S’observa que cap dels estudiants es matricula en complements de formació ja que tots els estudiants 
admesos tenen la qualificació i formació suficients per a realitzar el doctorat. 

 

Gracies a la implantació de les recomanacions i suggeriments dels informes de valoració del seguiment 
(Evidència P2.14) la Universitat, tot i que la URV ja disposava des del 2012 d’un programa de finançament 
per la contractació d’investigadors predoctorals en formació d’ajuts a la investigació “Martí i Franques” 
(Evidència 1.13), amb l’oferta de 25 places cada curs, els cursos 2017-2018 i 2018-19 amb el programa 
COFUND (Evidència 1.14) es van ofertar 50 places més, i 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 crus 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. 

 El percentatge d’estudiants segons línia de recerca del curs 18-19 es situa entre el 13 i el 30% només 
la LINV en Sistemes Electrònics i d’Alta Freqüència té un % del 2% ( veure taula 1.6 de l’annex 1). 
Aquesta línia d’investigació està constituïda per dos professors del grup de recerca més ampli NePhoS 
que realitzen una recerca altament singular. 

 

També fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del 
seguiment del programa (Evidència P2.14 ) rebut per part d’AQU Catalunya, s’han revisat les línies de 
recerca i els directors de tesis per evitar tenir línies de recerca inactives i es va modificar el programa de 
doctorat (Evidència P2.8 i taula 1.1 de l’informe) seguint els processos PR-EPD-003 Seguiment i millora de 
titulacions (Evidència E1.10) i PR-EPD-004 Modificació de titulacions (Evidència E1.11) , i considerem que 
actualment la distribució de doctorands en les línies de recerca del programa és homogènia, respon a una 
distribució equilibrada, és coherent amb l’estratègia de recerca del Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica (on es desenvolupa el programa de doctorat). 

Finalment, d’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el perfil dels doctorands 
i doctorandes admesos és molt adient amb les característiques del programa i les línies d’investigació i 
que la major part dels doctorands disposen d’un adequat finançament per realitzar la seva tesi, per tant, 
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. 
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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.  

Respecte a les activitats formatives els doctorands han de cursar obligatòriament les que consten a la 
memòria de verificació i poden cursar qualsevol de les que s’oferten a través del pla de formació 
transversal pel doctorands ( Evidència E1.12) les han de registrar al SAD i és el director de tesi i/o el tutor 
acadèmic a través del SAD els que supervisen que siguin adequades al perfil del doctorand. 

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) , avaluaran 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 en Tecnologies per Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia durant l’últim curs 
(2018-19) s’han avaluat un total de 45 doctorands/es, dels quals 27 homes i 18 dones van ser avaluats 
positivament en 1a convocatòria mentre que en segona convocatòria es va presentar un estudiant que 
també va ser avaluat positivament (veure l’evolució de les avaluacions a la taula 1.7 de l’annex). 

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 apartat 5.2 de l’ annex 5) se’n deriva que el grau de satisfacció és alt. Els resultats de 
les enquestes per als estudiants de doctorat mostren una clara millora en la impressió sobre el seguiment 
i atenció per part dels directors passant de un 6,7 de mitjana el 2015-2016 (amb 10 respostes d’estudiants 
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a l’enquesta) a un 8,6 el 2017-2018 (amb 25 respostes). Per altra banda, la impressió sobre el procediment 
de seguiment i avaluació es manté en un nivell alt (7,1 de mitjana el 2015-2016) i 6,9 de mitjana el 2017-
2018. Els estudiants veuen el seguiment com una avaluació supèrflua ja que el seu treball que ja té 
avaluacions continuades en la forma de les publicacions i comunicacions a congressos associats a la seva 
pròpia activitat de recerca. Aquesta visió no coincideix amb la del professorat que respon a la pregunta 
sobre l’adequació de l’avaluació i el seguiment amb un 6 de mitjana el 2015-2016 (amb 9 respostes) que 
passa a millorar fins un 8 de mitjana el 2017-2018. Per als professors, l’avaluació anual representa una 
necessitat ja que estableix un marc de referència temporal per poder verificar el progrés dels estudiants. 

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 transversals a tots els programes. Pel 
que fa a les activitat de formació organitzades pel programa de doctorat la valoració obtinguda per part 
dels estudiants ha estat del 6,5 de mitjana del curs 2015-16 i del 6,8 el curs 2017-18 (veure annex 5) 
mentre que pel que fa a les activitats de formació transversal la valoració ha estat del 7.0. És a dir hi ha 
un alt grau de satisfacció dels estudiants respecte les activitats formatives. A les enquestes al professorat 
la valoració només es va demanar el curs 2017-2018 i va ser del 8,2 de mitjana per a les activitats 
formatives específiques i del 7.5 per a les activitats formatives transversals. Per tant es pot afirmar que el 
grau de satisfacció per part del professorat es molt alt. En les seves respostes, alguns dels doctorands es 
mostren molt positivament d’acord amb les activitats ofertades i demanen que aquestes siguin oferides 
amb més freqüència i disponibilitat. 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 transversals que haurien d’adquirir els doctors URV i es van millorant i adaptant a les 
necessitats que manifesten els doctorands a través de les enquestes (Evidència E.3.11) i/o a través de la 
comunicació amb els coordinadors. Fruit de les enquestes i reunions amb els doctorands, es va detectar 
una problemàtica amb l’accés als cursos de formació per als estudiants sense una relació contractual amb 
la URV.  En general, les activitats formatives s’ofereixen a través del ICE i per tant estan dirigides a 
membres del col·lectiu PDI de la universitat, al qual no hi pertanyen tots els estudiants. Aquesta 
problemàtica ja està resolta. Com a proposta de millora es recolliran els suggeriments dels estudiants per 
oferir els cursos amb més disponibilitat i freqüència. 

L’EPD analitzant les enquestes de satisfacció de tots els programes de doctorat (Evidència E3.13), va 
detectar la demanda de cursos virtuals i en anglès, per tant al pla de millora s’ha incorporat la proposta 
2019-20 PM-EPD-1.2-01, i revisarem l’oferta actual de cursos transversals per adaptar-los a les necessitats 
dels doctorands i treballarem en el projecte de formació  transversal semi-virtual de la xarxa vives. 

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 i la justificació aportada, considerem que el programa disposa de mecanismes 
molt adequats per a la supervisió dels doctorands i doctorandes, tant de l’evolució del seu pla 
d’investigació com de les activitats formatives cursades, i que per tant s’assoleix amb excel·lència aquest 
estàndard. 
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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), considerem que el programa presenta un 
punt fort en el perfil dels estudiants admesos i en la distribució uniforme entre diferents procedències 
d’estudiants, amb una mitjana del 45 % d’estudiants internacionals. D’altra banda, cal continuar treballant 
per millorar la paritat dels estudiants i la disponibilitat de cursos de formació transversal específics. En 
aquest sentit, es proposen dues millores 2019-20-PM-TeNBE-1 i 2019-20-PM-TeNBE-2 del Pla de Millora 
de la titulació  amb l’objectiu d’equiparar el nombre d’estudiants dels dos gèneres i de proporcionar una 
major disponibilitat de cursos. A més, també cal esmentar les millores per promocionar i fer captació dels 
programes de doctorat a  nivell de l’Escola de Postgrau i doctorat (201-19 PM-EPD-1.1-01-02-03). 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 
- 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 i fàcilment accessibles a 
través de la web de la URV contenen informació veraç, completa, actualitzada i conté tots els requisits 
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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 P2.14) rebuts per part d’AQU Catalunya , l’EPD 
juntament amb el Servei de Recursos informàtics i TIC (SRTIC en endavant)  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 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 tan a 
directors/es com a estudiants si la informació dels estudis de doctorat disponibles al web és clara i 
entenedora (respecte objectius, activitats formatives, avaluació anual, tràmits administratius, etc.). Tan 
en l’enquesta del curs 15/16 com en la cel curs 17/18 els estudiants van valorar la informació disponible 
a la web i les vies per accedir a aquesta informació amb notes mitjanes entre 6,7 i 7. Pel que fa a les 
enquestes de professors s’observa una variació des del 5,7 el curs 15/16 fins a un 7,5 el curs 17/18 degut 
a una millora en el coneixement de l’existència d’aquestes vies i la cura posada en mantenir la web de 
doctorat (veure apartat 5.2 de l’annex 5) 

 

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 

 

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

 

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 P2.7), 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 en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia, 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: 

 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 molt adequdament 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    
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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 
Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 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.  

Aquest procés s’ha aplicat al programa de doctorat que es proposa per acreditar i la implantació del procés 
es valora positivament ja que ha permès el disseny i l’aprovació de les titulacions sense cap anomalia, 
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 i 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:  
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 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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia es valora molt 
positivament tot el procés de seguiment perquè ha permès l’anàlisi i la revisió de la implantació, el 
desenvolupament i els resultats del mateix, i la 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 ( 7), 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 P2.14) 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. 

 

Per tant les possibles modificacions 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) 

  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 . 
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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 en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 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, es previsible que en els 
propers anys hi hagi una lleugera variació dels tutors/directors del programa com a conseqüència de les 
jubilacions i de possibles altes en el professorat del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i 
Automàtica de la URV, o de línies d’investigació a mida que els interessos de la recerca dels grups 
evolucionin d’acord amb les exigències d’impacte socioeconòmic. 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 seguiment 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 el els indicadors  
que han des ser públics per l’acreditació es publiquin automàticament a la web de la universitat i que 
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  trobat dificultats sobre tot a l’hora de revisar els resultats dels indicadors 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). 
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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 doctorands/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’informe de seguiment de la 
Universitat, lliurats a principis de 2017 (veure apartat 5.2 de l’annex 5). 
 
Quant als resultats específics del programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria 
i Energia la participació en el curs 2015/2016 va ser del 23% dels doctorands/es i del 18% del professorat 
i directors/es de tesi del programa.  En vista d’aquesta baixa participació es va proposar de millorar la 
proactivitat a l’hora de publicitar l’enquesta, mitjançant missatges de correu electrònic directes i repetits 
als estudiants i als directors. 
 
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 P2.14). 

- 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 fer 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 le nou pla de millora de l’EPD la millora 2019-20 PM-EPD-3-03  

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 % 
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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  apartat 5.2 de l’annex 5. 

A la segona enquesta, el curs 2017/2018 la participació dels estudiants va passar a ser del 50% mentre 
que entre el professorat va passar al  46 %. L’augment es deu a una major proactivitat de la comissió 
acadèmia a l’hora de demanar que es respongui l’enquesta. En futures ocasions s’augmentarà aquesta 
proactivitat per percentatges més representatius. 
 
Els resultats específics del programa de doctorat en tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i 
Energia mostren que la participació va ser del 50 % dels doctorands/es i del 46 % del professorat i 
directors/es de tesi del programa, el què suposa un increment significatiu respecte la primera enquesta, 
evidenciant que la proactivitat a l’hora de publicitar-la i demanar la participació dóna resultats positius. 
L’anàlisi d’aquest conjunt d’indicadors i dels resultats de la satisfacció dels col·lectius (enquestes i 
reunions amb estudiants i professorat) 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/de les doctors/es (veure apartat 5.2 de 
l’annex 5) es pot extreure, com a conclusió general, que els/les estudiants estan globalment satisfets amb 
el desenvolupament del seu doctorat. En una escala de 1 a 10, els aspectes millors valorats al voltant del 
programa són :  

 La informació del estudis de doctorat disponible al web és clara i entenedora: 6,7 (curs 15-16) i 7,0 
(curs 17-18). 

 Activitats formatives del programa de doctorat són adequades: 6,5 (curs 15-16) i 6,8 (curs 17-18). 
 Activitats formatives transversals programades per l’Escola de Doctorat són adequades: 6,5 (curs 15-

16) i 7,1 (curs 17-18).  
 El sistema d’avaluació de l’activitat i el pla d’investigació que fa la URV és adequat: 7,2 (curs 15-16) i 

7,4 (curs 17-18). 
 Els recursos materials disponibles per fer la tesi doctoral són adequats: 7,3 (curs 15-16) i 7,4 (curs 17-

18). 
 Els serveis de suport a l’aprenentatge són adequats: 7,8 (curs 15-16) i 7,8 (curs 17-18).  
 El servei d’orientació professional a través de l’OOU és adequat: el curs 15-16 no es valorava mentre 

que  el curs  17-18 es va valorar amb un 6,6 de mitjana. 

Els aspectes que han obtingut una valoració al voltant del 6 i que per tant es farà un seguiment tan des de 
el programa com des de l’EPD són: 

 Activitats formatives del programa de doctorat són adequades: 6,5 (curs 15-16) i 6,8 (curs 17-18). 
 

 El servei d’orientació professional a través de l’OOU és adequat: el curs 15-16 no es valorava mentre 
que  el curs  17-18 es va valorar amb un 6,6 de mitjana.  

 

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 plantegades pels doctorands de tots els programes de doctorat 
(Evidència E 3.13) per tal de prendre les mesures adients per millorar els problemes generals detectats. 
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Un altre dels aspectes que l’EPD va detectar que havia de desenvolupar i implantar gracies 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 lliurar 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 que 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) 

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 6   i els resultats 
de les accions del seguiment de la inserció laboral que ha dut a terme el propi programa de doctorat es 
poden veure a la taula 6.2 de l’annex 6  

Segons l’informe d’inserció laboral  dels doctors i doctores d’AQU Catalunya  del 2017   

El percentatge d’egressats que tornarien a fer el mateix programa de doctorat es situa al 85%. I en l’àmbit 
de les enginyeries se situa en una 87%. 

El percentatge d’egressats que es troben ocupats és del 93% en l’àmbit de les enginyeries. 

Aquesta enquesta va obtenir un nivell de participació del 44% en l’àmbit de les enginyeries.  

Els resultats anteriors són satisfactoris però no estan referits específicament al Doctorat sino que són 
generals de l’àmbit científic. 

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 el Informe de Seguiment 
d’Universitat (en endavant ISU) pels programes de doctorat que l’EPD va lliurar a AQU al març de 2017 
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(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.  

Per tant l’Escola de Postgrau i Doctorat durant el curs 2017-18 i part del 2018-19 ha implantat les 
propostes de millora que constaven a l’ISU de l’EPD (Evidencia 

 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 E3.12),  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  

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. 
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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. 

 
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     
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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 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 en l’Evidència E4.5 Recursos Humans del programa segons la modificació que es va 
presentar a AQU (Evidència P2.5) el 25 de març de 2019 i que va entrar en vigor el curs 2018-2019 incloïa 
el professorat i col·laboradors fins a gener de 2019, el nombre de possibles tutors/es (36), el nombre de 
professorat (43) dels departaments implicats en el programa, Enginyeria Electrònica, Elèctrica i 
Automàtica i els directors i directores de tesi col·laboradors/és (3) és l’adequat i, per tant, 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 en aquest autoinforme s’ha actualitzat el professorat, els percentatge de sexennis vius, 
els projectes i les contribucions científiques considerant el professorat vigent a gener de 2020 segons les 
altes i baixes de professorat que consten a l’evidència P2.13. Per tant actualment el professorat del 
programa que consta a l’annex 4 és de 40 professors del programa i 7 col·laboradors.  

 

 4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

 

El programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia ha reflexionat sobre 
el manteniment de les condicions inicials de verificació (Evidència P2.5), els ISPD(Evidència P2.7), les 
recomanacions traslladades per AQU en la valoració dels informes d’aquest i/o d’altres programes similars 
implantats a la URV (Evidència P2.14), 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 i, molt especialment, del Pla de Millora del 
programa (Evidència E3.12). Fruit d’aquesta anàlisi s’han organitzat les línies de recerca de la manera més 
òptima per a què la distribució de doctorands sigui acord amb el professorat i a més es permetin de forma 
natural les codireccions dintre de les línies de recerca. A més, s’ha tingut molta cura en definir el 
Professorat del Programa de doctorat (pertanyent al Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i 
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Automàtica i que pot concórrer a les avaluacions de sexennis i investigador actiu), el professorat extern 
assimilable a tenir sexennis vius de recerca i el professorat col·laborador, que per la seva situació 
contractual o pel poc temps que porta en la recerca no ha aconseguit encara un sexenni o assimilable, 
però que es troba en el camí d’aconseguir-ho.  

La plantilla associada al programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 
(Annex 4) està constituïda per: 

 
- El professorat propi del programa ( 34 homes i 2 dones) compta amb una trajectòria docent i de 

recerca dilatada i de molt elevada qualitat. El programa compta amb 36 professors/es de la URV 
amb la següent distribució: 10 catedràtics universitaris, 14 professors titulars d’universitat, 8 
professors agregats, 2 professors lectors,  1  Ramón y Cajal i 1 professor associat.  Tots els 
professors propis del programa ho són de la URV (veure taula 4.1 de l’annex 4). El perfil dels 
professors propis del programa és equilibrat entre les diferents categories i s’adequa a les 
necessitats de recerca de les línies d’investigació.  
 

- El programa de doctorat també compta amb professorat extern, 2 directors de tesi externs i 2 
directores de tesi externes: un procedent d’una altra universitats com és la Technische 
Hochschule Mittelhessen, un procedent de l’Institut Català d’Investigació Química, una de 
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i una de l’empresa de base tecnològica i amb una 
elevada activitat de recerca Biosfer Teslab.  
 

- Finalment el programa compta amb 7 directors col·laboradors del programa ( 3 dones i 4 homes). 
Donat que tots els professors col·laboradors son externs a la URV, i d’acord amb la llei de 
protecció de dades i la informació de què disposa la URV recollida a les seves bases de dades, 
l’anàlisi dels indicadors referents a sexennis, projectes de recerca i contribucions científiques 
s’analitzaran només de la plantilla adscrita a la URV.  No obstant, l’elevada producció científica i 
la seva qualitat garanteixen la idoneïtat dels professors per a la direcció de tesis doctorals al 
programa. 

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 25 de març de 2019 
es va traslladar a AQU les modificacions de la memòria (Evidència P2.8) on constaven set baixes de 
directors/es de tesis  en el programa com a conseqüència de la desvinculació del grup de recerca CREVER 
del programa de doctorat, a més d’una baixa per jubilació. Tanmateix, s’ha donat d’alta a dos professors 
per iniciar una nova línia de recerca i a més, recentment com consta a la taula 3.1.1 d’aquest autoinforme 
s’han afegit quatre directors externs col·laboradors al programa per augmentar-ne la seva qualitat i 
capacitat formativa. Per altra banda, també hi ha hagut l’alta i baixa de uns altres 5 professors externs per 
direccions puntuals de tesis. 

El percentatge de professorat del programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria 
i Energia que estan dirigint tesis actualment és del 76,2%, cada director/a dirigeix una mitjana de 2,1 tesis 
doctorals. La mitjana de directors/es de tesi per línia d’investigació del programa és de 8,5 (veure 
Evidència E4.16 ).  

Actualment un 94,6% del professorat propi del programa (34 de 36 professors) tenen sexenni vius, s’inclou 
en aquest percentatge una professora Ramon y Cajal com equivalent a sexenni viu i per tant compleix 
amb l’estàndard mínim del 60% necessari per a la verificació de la titulació i l’assoliment de l’estàndard 
(veure taula 4.2 de l’annex 4).   Aquest percentatge ha augmentat respecte el percentatge en el moment 
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de la verificació del programa, que era del 86%, ja que el programa vetlla de forma contínua en garantir 
l’activitat investigadora dels professors i la qualitat de la formació que poden oferir. Donat que el 
professorat amb sexennis supera el 75% es pot optar a una valoració de progrés vers a l’excel·lència.  

Un dels dos professors que no tenen trams de recerca vius ha assolit recentment la categoria de lector i 
encara no li ha estat reconeguda la seva trajectòria científica en forma de sexennis, tot i que l’ha sol·licitat 
i sens dubte li serà concedida donada la seva trajectòria. L’altre cas correspon a un professor associat 
adscrit a CIBERDEM on és cap d’un grup de recerca. Per tant, és d’esperar que en els propers anys el 
percentatge de professors del programa amb trams de recerca vius es mantingui estable sobre el 90%, 
xifra per altra banda molt difícil de superar ja que sempre pot haver professors amb casos similars als 
esmentats. 

En relació a la perspectiva de gènere en el programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, 
Bioenginyeria i Energia hi ha malauradament un desequilibri de gènere, del total de professorat (40)  un 
10 % són dones i un 90 % són homes. Actualment les cinc dones estan dirigint tesis de recerca.  Aquest 
desequilibri es deu a condicionants històrics de composició del departament d’Enginyeria Electrònica i 
Elèctrica i Automàtica, format des dels seus inicis principalment per homes en un camp tradicionalment 
poc atractiu a les dones. Aquest desequilibri ha millorat en els darrers anys amb una major incorporació 
de directores de tesi i la Comissió Acadèmica vetllarà per a què aquest desequilibri es redueixi en els 
propers anys. 

El professorat del programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia    
participa en 51 projectes de recerca competitius vigents durant el període avaluat (Evidència E4.7) i 
d’aquests 31 tenen un investigador principal d’entre el professorat del programa. La major part dels 
projectes en què un professor del programa és IP (13) correspon al Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica ja que és la font bàsica de finançament dels grups de recerca que donen suport al doctorat i 
també aporta part del finançament de contractes predoctorals.  Un dels projectes en que el professor del 
programa és l’IP correspon al programa H2020 de la Unió Europea. A més, en el passat altres investigadors 
directors de tesi del programa de doctorat també han participat en projectes d’àmbit europeu.  També 
cal destacar la participació actual en un projecte LLAVOR de l’àmbit autonòmic i en fins a 17 projectes de 
suport a la recerca convocats per la URV. 

Pel que fa a la producció científica el professorat del programa ha publicat un total de 612 contribucions 
científiques rellevants en el període 2014-2019 amb un total de 10699  cites  (Evidència E4.6) en revistes 
incloses en el Journail Citation Report segons la base de dades Web of Science. La majoria de les 
publicacions són en revistes del primer quartil i totes son almenys de segon quartil. Aquest nivell de 
qualitat en les publicacions és conseqüència del treball dels professors del programa i la seva implicació 
en recerca. 

La selecció de les 25 publicacions més rellevants del professorat del programa (Evidència E4.6) , junt amb 
algun dels seus estudiants de tesi, on destaquen articles publicats a revistes tan prestigioses com  Journal 
of the American Chemical Society (IF 13.038), Advanced Energy Materials (IF 16.721), Advanced 
Functional Materials (IF 11.382) o Mass Spectrometry Reviews (IF 9.526). 

D’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el professorat del programa de 
doctorat té l’experiència necessària i una activitat de recerca acreditada excel·lent i que per tant el 
programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia , assoleix amb 
excel·lència l’estàndard segons el qual el professorat del programa té una activitat de recerca acreditada. 
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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 en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia compta amb un total 
de 47 professors que poden actuar com a director de tesi (Taula 4.1 de l’annex 4), 39 d’aquests directors 
dirigien 51 tesis doctorals durant el curs 2018-2019. Durant l’esmentat curs també comptava amb7 
directors de tesi col·laboradors que el curs 2018-19 dirigeixen 4 tesis doctorals. Cal tenir en compte que 
en la major part de les tesis en què el director és un investigador extern a la URV, la tesi és codirigida per 
un professor de la URV. A més tal i com s’observa a l’annex, els directors tenen una gran experiència en 
la direcció de tesis, ja que 28 directors de tesi ( professorat i col·laboradors) han participats durant aquest 
6 anys en les 30 tesis defensades. ( veure taula 4.3de l’annex 4) 

En termes globals el programa ha comptat des de la seva verificació i implantació amb un total de 74 tesis 
doctorals matriculades els cursos 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17,2017-18 i 2018-19 (veure taula 1.5 
de l’annex 1) . D’aquestes 30 s’han defensat gràcies a la implicació i dedicació del professorat del 
programa (veure taula 6.1 de l’annex 6) . 

Respecte els 28 directors de tesis defensades des de la implantació del programa, 20 compten amb 
recerca acreditada a través d’almenys un sexenni de recerca vius, per tant un 71,4% tenen sexenni de 
recerca viu ( no inclou possibles sexennis dels 6 professors externs a la URV) (veure taula 4.3 de l’annex 
4), i fins a 5 sexennis en un cas. Un dels directors té el màxim de 6 sexennis de recerca i per tant ja no ha 
sol·licitat cap nova acreditació. Tot i això, es tracta de l’investigador principal d’un dels grups de recerca i 
té una activitat investigadora totalment contrastada.  En el cas també de directors de tesis defensades 
volem remarcar que el programa també supera el criteris del 60% dels directors amb sexenni de recerca 
vius. I juntament amb el percentatge de sexennis del professorat del programa, els projectes de recerca, 
les contribucions,  creiem que el nostre professorat assoleix les condicions per optar a l’excel·lència en 
l’estàndard d’adequació del professorat.  

Entre les dades analitzades, s’ha valorat la mitjana de tesis dirigides pel professorat del programa, que és 
de 76 tesis doctorals amb 42 directors de tesi en els 6 anys, amb una mitjana de 1,8 tesis doctoral per 
professor. S’ha comparat també el número de tesis dirigides pel professorat respecte de les tesis dirigides 
en total per directors/es i professorat (en el mateix període de referència dels últims 6 anys), la qual cosa 
permet valorar que el professorat del programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, 
Bioenginyeria i Energia és suficient. 

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). En particular, la pràctica totalitat del professorat està 
integrat en quatre grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (Evidència E4.5). 

En aquest sentit, el professorat del programa és més que suficient per a desenvolupar les tasques de 
direcció i seguiment del doctorand i té la dedicació en recerca adequada i suficient per a dirigir tesis 
doctorals d’alt nivell d’excel·lència. 
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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 E4.8). 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 codireccions 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 E4.9). 
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 
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 E4.10) 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, desenvolupa 
funcions addicionals relacionades amb el desenvolupament del programa:  

- preparació de les reunions de la CA 

- propostes de ajuts de mobilitat i de matrícula de primer any 

- organització de les jornades doctorals 

- validació de la documentació presentada per al dipòsit de les tesis doctoral 

- coordinació amb la secretaria 

- realització dels informes de seguiment, avaluació i acreditació 

- gestió de les altes i baixes del professorat i de les altes i baixes de directors i tutors de tesi 
doctoral 

- gestió de l'aprovació dels afers de tràmit propis de la CA: pròrrogues, baixes temporals, 
informes de renovació de beques 

- assistència i informació als estudiants dels processos implicats (dipòsit, pròrroga, avaluació) 
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- supervisió del procés de seguiment i avaluació del doctorand 

- supervisió dels actes de defensa de tesis doctorals 

- emissió de documents fent constar l'estat acadèmic de doctorands, la contribució de professors 
com a directors de tesi o la participació d'investigadors en tribunals de tesi. 

Tasques reconegudes també amb reducció docent. 

En conclusió, es valora que el professorat del programa és suficient per a cobrir les necessitats formatives 
dels estudiants. La dedicació del professorat a la direcció de tesis doctorals és l’adequada i compatible 
amb el desenvolupament de la tasca de recerca i la resta de tasca docent del professorat. El professorat 
extern a la URV complementa de forma òptima la qualitat del professorat intern. En conjunt, el 
professorat junt amb els estudiant realitzen una tasca de recerca d’elevada qualitat tal i com demostra la 
qualitat dels articles publicats , el nombre de projectes de recerca en què estan involucrats la seva 
pertanyença a grups de recerca consolidats. 

El programa no té regulada la comunicació entre director i doctorand, tot i això, degut a les 
característiques elevadament experimentals de les diferents línies de recerca, la comunicació entre 
doctorand i director ha de ser necessàriament contínua i fluida. Des de la Comissió Acadèmica es vetlla 
per l’atenció als doctorands i per a que la comunicació entre director i doctorand sigui constant. També 
es vetlla per a què la interacció que requereix el SAD sigui l’adequada. 

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. 
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 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 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 
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.  
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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 
E4.13).  

Pel que fa al programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia han 
participat 6 doctorands i 7 directors/es de tesi. (veure taula 4.5 de l’annex 4). Aquest es un valor 
relativament baix respecte el nombre total de professors i es considera que s’hauria de millorar. Per això 
es proposa una millora 2019-20-PM-TeNBE-4 per fomentar la participació del professorat en les activitat 
de professionalització de la direcció de tesis doctorals.  

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 E4.14) 
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.).  

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.  

La institució té per tant els mecanismes necessaris de reconeixement d’aquesta activitat formativa. El 
professorat d’aquest programa està per altra part altament conscienciat de la importància de la direcció 
doctoral. Sent conscient que els resultats de la seva recerca en són molt dependents, en un camp on es 
treballa en equip per fer avançar els projectes, cadascú des del seu rol. Aquest col·lectiu ja està 
implícitament incentivat a la direcció de tesis com una part important de la seva tasca formadora i també 
com un puntal de la seva recerca. Aquest professorat està també extraordinàriament motivat en assolir 
projectes que assegurin el finançament necessari per a una excel·lent investigació. La recerca d’aquestes 
tesis s’emmarca en aquests projectes que aporten els mitjans materials per a realitzar-les, i l’exigència del 
compliment dels compromisos que comporten  marca un estricte calendari. 

 

Quant als mecanismes propis del programa de doctorat per al foment de la direcció de tesi, el programa 
de doctorat fomenta la incorporació dels nous investigadors dels diferents grups. Actualment, són 
directors del programa de doctorat estudiants que han obtingut el títol en el propi programa i que es 
troben codirigint tesis doctorals. També s’han incorporat altres joves investigadors com a codirectors amb 
professors del programa amb el compromís de dirigir tesis a mitjà-llarg-plaç. 

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 7 directors de tesi externs que participen 
en les tesis doctorals del programa, aquest directors forment part de les següents universitats i centres 
de recerca: Technische Hochschule Mittelhessen, Institut d’Investigació Química de Catalunya, Institut 
d’Investigació Sanitària Pere Virgili, centre tecnològic EURECAT i de l’empresa de base tecnològica Biosfer 
Teslab. 

El grau d’internacionalització de les tesis doctorals íntegres (en el marc del RD 99/2011) defensades des 
de la implantació del programa el curs 2013-14 es mostra a la següent taula. El 100 % de les  tesis doctorals 
han estat escrites en anglès. Hi ha hagut 6 co-direccions amb professorat estranger. El 73% de les tesis 
defensades han obtingut la menció internacional. 

Pràcticament la majoria de tribunals, per sobre del 83%, han comptat amb professors/investigadors 
estrangers. En concret, hi ha hagut 27  membres (titulars) estrangers en els 30 tribunals. 

Taula 3.4.1. Grau d’internacionalització de les tesis defensades (segons RD 99/2011) 

Curs Tesis 
llegides 
(altres 
idiomes) 

Tesis 
redactada 
(altres 
idiomes) 

Cotutela Num. 
Tribunal 
amb 
membres 
estrangers 

Num. 
Membres 
de 
tribunals 
estrangers  

Menció 
internacional 

Directors 
tesis 
estrangers 

2013-
14 

0 0 0 

 

0 0 0 0 

2014-
15 

0 0 0 0 0 0 0 

2015-
16 

2 2 0 2 2 0 0 

2016-
17 

4 4 1 4 5 4 1 

2017-
18 

7 7 1 6 7 6 2 

2018-
19 

15 15 2 11 12 11 2 

Font: Base de dades pròpia del programa de doctorat. Dades a gener de 2020. 

El programa de doctorat disposa de diferents mecanismes per aconseguir cotuteles en direcció de tesis 
doctorals. Per una banda, gràcies a un acord amb la Technische Hochshule Mittelhessen, diferents 
estudiants d’aquest centre d’educació superior d’Alemanya poden completar la seva tesi doctoral en el 
marc del nostre programa mitjançant cotuteles amb professors de la línia de recerca de Modelització de 
dispositius nanoelectrònics i fotònics. Per altra banda, actualment hi ha dos convenis internacionals de 
cotutela amb la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla i amb la Universitá di Roma Tor Vergata 
que han portat a la realització de dues tesis doctorals. A més, tots els grups de recerca i les seves línies 
d’investigació corresponents, tenen contactes de col·laboració amb grups internacionals que permeten la 
realització d’estades predoctorals dels estudiants per a la consecució de la menció internacional. Aquests 
contactes també proporcionen membres de tribunal de tesi internacionals d’elevat prestigi. 
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Fruit de les recomanacions de la valoració del seguiment (Evidència P2.14) el programa de doctorat ha 
implantat accions  per augmentar la internacionalització del programa. Cada curs el programa publica una 
convocatòria de borses de mobilitat d’estudiants de doctorat per afavorir la realització d’estades en 
centres de recerca estrangers. Aquestes accions també han servit en alguns casos per obrir vies de 
col·laboració. Per altra banda, cada curs el programa també organitza unes jornades doctorals en les que 
els estudiants comparteixen internament els seus progressos i on a més es conviden investigadors 
internacionals per impartir seminaris i que també serveixen en molts casos per generar noves oportunitats 
de col·laboració. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència  
l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta amb un grau de participació de professorat 
estranger adequat a l’àmbit científic del programa.  

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 la quantitat de 
professorat de reconeguda vàlua científica, amb una proporció molt alta de sexenis vius,  i producció de 
qualitat, juntament amb una promoció activa de nou professorat que compleixi amb els estàndards de 
qualitat. D’altra banda, cal fer esforços en millorar l’equilibri de gènere entre el professorat , tal com es 
reflexa en la proposta de millora 2019-20-PM-TeNBE-4 i en la participació del professorat en les activitats 
de professionalització  de la direcció de tesis doctorals 2019-20-PM-TeNBE-3, totes dues del Pla de Millora 
de la titulació i en la proposta de millora 2019-20 PM-EPD-4-01 del pla de millora de l’Escola  per 
incrementar % de sexennis vius del professorat.  

Per tot l’indicat anteriorment, considerem que l’estàndard 4 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència 

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 o doctoranda s’integra en un grup d’investigació del 
departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV o bé externament en el grup a A. 
G. Kloes a la Technische Hochshule Mittelhessen, el grup de E. Palomares a l’Institut Català de Investigació 
Química,  o a l’empresa de base tecnològica Biosfer Teslab (en el programa de Doctorats Industrials), 
d’acord amb el que consta a l’apartat 7 de la memòria de verificació (Evidència P2.5), 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 (laboratoris, aules d’informàtica, aules de seminari, despatxos, etc). Així 
mateix el doctorand o doctoranda també disposa dels recursos materials de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de la URV. També disposa dels serveis que ofereix la URV en general (CRAI, base de dades, 
Servei de Recursos Científic, Sistemes i recursos per a l’aprenentatge, campus virtual, moodle, comitès 
d’ètica, estabularis, bancs de mostres,...) tots ells adequats pel nombre de doctorands/es del programa 
de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia i per a desenvolupar les tasques 
concretes de la tesi doctoral.  

El detall dels recursos materials es presenten a l’apartat  5.1 l’annex 5 , els recursos més rellevants 
disponibles pels estudiants són i) els laboratoris de moltes tipologies diferents d’acord amb la gran 
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varietat de les línies de recerca del programa de doctorat (laboratoris de síntesi i tecnologia de materials 
nanoestructurats, de fabricació de cel·les solars, de caracterització òptica, de caracterització electrònica, 
de caracterització de sensat de gasos, de fabricació de circuits d’electrònica de potència ), ii) equips 
avançats de mesura com espectròmetres òptics, espectròmetres de massa, equips de ressonància 
magnètica nuclear, iii) serveis científico-tècnics de la universitat com microscòpia electrònica, de forces 
atòmiques o confocal, sala blanca amb sputtering i litografia, difracció de raigs X o espectroscòpia raman 
i cromatografia. Aquesta no és una llista exhaustiva ja que la quantitat de recursos a disposició dels 
estudiants és extremadament gran i de molt variada importància. Els grups treballen de forma constant 
per augmentar aquests recursos i millorar-ne la seva qualitat i accessibilitat. 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 7,4 sobre 10, que demostra una satisfacció 
elevada amb els recursos que es posen a disposició dels estudiants  (veure resultats a  l’annex 5). 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 el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual els recursos materials disponibles són molt adequats al nombre de 
doctorands/es i a les característiques del programa.  

En progrés vers 
l’excel·lència S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions No s’assoleix 

X    

 

 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 
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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.  

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 (2019-20-PM-EPD-
5.2.01) Canal de comunicació a través del Moodle 

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. 

Actualment, en les jornades doctorals que es realitzen cada any, es fa una presentació del programa de 
doctorat als nous estudiants. No obstant no hi ha cap sessió informativa específica per a poder informar 
dels procediments rellevants durant la tesi doctoral. Des de la coordinació del programa es considera que 
seria una millora poder fer aquesta sessió d’acollida de nous estudiants ja que d’aquesta manera de 
millorar la percepció de l’estudiant i de reduir totes aquelles incidències causades per la manca de 
coneixement sobre els procediments que tenen els estudiants nous.  

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.  

Quant a l’orientació acadèmica i d’investigació concreta per al programa de doctorat en Tecnologies per 
a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia, els interessats poden accedir a la pàgina web del programa 
(http://www.urv.cat/estudis/doctorat/7713) on es troben les dades dels contactes acadèmic i 
administratiu específic. Qualsevol dubte es resol a nivell individual per part del coordinador del programa 
o per 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. 

Per altra banda, el departament juntament amb el programa de doctorat organitzen periòdicament la 
celebració de seminaris per part d’investigadors convidats que proporcionen als estudiants de doctorat 
una formació científica transversal addicional. 

 
 
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 
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 programa de doctorat volen fomentar el finançament als estudiants i per 
tant s’han destinat més recursos al programa Martí Franques, 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...). 
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Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del 
programa (Evidència P2.14 ) 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 també 
s’han millorat les ajudes per mobilitat i 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 P2.14), s’han millorat les ajudes per realitzar cotuteles i per fer estades de mobilitat. 
A més, el programa de doctorat destina cada curs una part del seu finançament a una convocatòria de 
borses de mobilitat per fomentar les estades per a la obtenció de la menció internacional del títol de 
doctor (Evidència E5.9). 

 

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 redireccionen 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 
a través de l’Oficina de l’Estudiant (OFES en endavant) 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 
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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. Al nostre programa fins al curs 2018-2019 s’ha realitzat un 
Doctorat Industrial a l’empresa de base tecnològica Biosfer Teslab. La Comissió Acadèmica del Programa 
de Doctorat té la intenció de augmentar la proporció de Tesis Doctorals amb menció industrial. 

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’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) 
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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, més específicament, en el marc del propi programa de doctorat en 
Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia : 

A. L’Estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris que elabora AQU Catalunya (Evidència E5.8) 
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 subàmbit ampliat estan disponibles a: http://estudis.aqu.cat/dades). 
Els resultats disgregats per la URV i, més concretament pels programes de doctorat predecessors 
del programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 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 E5.6) 

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 E5.7) 

 

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 E3.10), 
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. En el marc del programa de doctorat  en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia, 
la coordinació del programa ha fomentat la participació en els mecanismes  d’avaluació de la 
satisfacció dels seus titulats i titulades com s’ha detallat a l’estàndard 3.2 d’aquest autoinforme, 
tot fent 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. 
Des de la coordinació del programa de doctorat s’han fet accions de difusió tant de les enquestes 
de satisfacció de doctorands com dels alumni de doctorat de la URV  (amb dates 14/5/2018, 
29/11/2019 i 14/2/2020). La participació ha estat de 10 estudiants en les enquestes realitzades 
en el curs 2015-2016 i de 25 estudiants en el curs 2017-2018. La intenció de la coordinació del 
programa és de seguir fent difusió d’aquestes enquestes per augmentar-ne la participació.  
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D’aquestes es desprèn que la satisfacció general amb els serveis d’orientació professional és d’un 
6,6 en una escala de 10 (veure resultats a l’annex 6). 
 

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  
(Evidencia 3.9) que es revisa en funció del seguiment del programa. 

En particular, dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels/de les doctors/es (veure annex 5) es pot 
extreure, com a conclusió general, que els/les estudiants estan globalment satisfets amb el 
desenvolupament del seu doctorat. En una escala de 1 a 10, els aspectes millors valorats al voltant del 
programa són :  

 La informació del estudis de doctorat disponible al web és clara i entenedora: 6,7 (curs 15-16) i 7,0 
(curs 17-18). 

 Activitats formatives del programa de doctorat són adequades: 6,5 (curs 15-16) i 6,8 (curs 17-18). 
 Activitats formatives transversals programades per l’Escola de Doctorat són adequades: 6,5 (curs 15-

16) i 7,1 (curs 17-18).  
 El sistema d’avaluació de l’activitat i el pla d’investigació que fa la URV és adequat: 7,2 (curs 15-16) i 

7,4 (curs 17-18). 
 Els recursos materials disponibles per fer la tesi doctoral són adequats: 7,3 (curs 15-16) i 7,4 (curs 17-

18). 
 Els serveis de suport a l’aprenentatge són adequats: 7,8 (curs 15-16) i 7,8 (curs 17-18).  
 El servei d’orientació professional a través de l’OOU és adequat: el curs 15-16 no es valorava mentre 

que  el curs  17-18 es va valorar amb un 6,6 de mitjana. 

Els aspectes que han obtingut una valoració al voltant del 6 i que per tant es farà un seguiment tan des de 
el programa com des de l’EPD són: 

 Activitats formatives del programa de doctorat són adequades: 6,5 (curs 15-16) i 6,8 (curs 17-18). 
 

 El servei d’orientació professional a través de l’OOU és adequat: el curs 15-16 no es valorava mentre 
que  el curs  17-18 es va valorar amb un 6,6 de mitjana.  

 
 
Com a conclusió podem dir que  de l’enquesta de satisfacció del doctors/es que la URV difon a través de 
diferents mecanismes, se’n desprèn que en global la satisfacció dels doctorands amb els estudis 
(universitat), és del 7,7 en una escala de 10 en les enquestes del curs 2015-2016 i d’un 7,5 en una escala 
de 10 en les enquestes del curs 2017-2018. Per altra banda, la satisfacció dels directors de tesis amb els 
estudis (universitat) és del 6,1 en una escala de 10 en les enquestes del curs 2015-2016 i del 7,7 en una 
escala de 10 en les enquestes del curs 2017-2018.  (veure resultats a l’annex 6) 

 

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). 
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D’acord amb la justificació aportada, considerem que els serveis i recursos per motivar, facilitar i enriquir 
l’aprenentatge dels estudiants són molt adequats, de fàcil accés i faciliten la posterior incorporació al 
mercat laboral, i que per tant el programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria 
i Energia 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 progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

X    

 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5), les valoracions son molts 
satisfactòries ja que es disposen del recursos materials i serveis molt adequats per al desenvolupament 
de la recerca i l’elaboració i defensa de la tesi doctoral. I també disposen de nombrosos serveis de suport 
a l’aprenentatge que faciliten la incorporació al mercat laboral, des de activitats formatives especifiques 
per doctorands dins del pla de formació com de sessions d’orientació individual i tallers que ofereix el 
Servei d’Orientació de la URV. 

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-EPD--5-01-02-03-04-05 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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia estan enfocats a la 
formació d'investigadors, amb un èmfasi en la metodologia i les tècniques d'investigació habituals en els  
àmbits de les ciències aplicades de les diferents línies d’investigació del programa. 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 camps com el control automàtic de sistemes complexos, l’anàlisi de dades de múltiples fonts per al 
diagnòstic i la prevenció de malalties, la recerca en la preparació i aplicació de materials porosos en 
energia, medi ambient o biomedicina o l’assoliment de sensors de gasos altament sensitius i selectius 
basats en nous nanomaterials. 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 debats i de les aportacions científiques més recents, molt especialment en 
l'àmbit on hagin centrat la seva investigació. 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. 
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 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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia s’han defensat 30 
tesis doctorals des del curs 2013-14, en el marc del RD 99/2011 (Taula 6.1 de l’annex 6).   
D’aquestes, una tesi correspon a doctorands procedents de programes de reials decrets anteriors al RD 
99/2011. El nombre de tesis defensades és  molt adequat a les característiques del programa, a més 
aquestes tesis defensades son mol coherent amb el perfil dels grups i línies de recerca del programa. 
 
A més a més, s’espera que  10 tesis doctorals siguin presentades abans que finalitzi curs 2019- 2020 
(Evidència E6.2).  
 
La producció de tesis defensades s’ajusta als valors estimats considerant la dimensió del programa i el 
nombre de places de nou accés que oferta anualment. 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 especifiques 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 E6.5). A més a més, la Comissió 
Acadèmica del programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia té 
aprovats criteris específics que les tesis han de reunir per tal de començar el dipòsit i posterior defensa, 
de manera que es garanteixen la coherència amb el perfil formatiu pretès. Els criteris específics del 
programa de doctorat consisteixen en que durant la realització de la tesi doctoral, l’estudiant ha d’haver 
realitzat tres publicacions, almenys una de les quals ha de ser en revistes indexades al Journal Citation 
Report. 
 
La qualitat de les tesis del programa queda demostrada amb el numero de publicacions en revistes: 157 
de les quals 106 són publicacions en revistes indexades (Evidència E6.3), aquest nombre de publicacions 
demostra 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 i les publicacions que se’n deriven corresponen sempre a alguna de 
les línies de recerca del programa i constitueixen una part important de la recerca del Departament 
d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica. A més, també contribueixen al prestigi dels centres de 
recerca, tecnològics i empreses de base tecnològica als que pertanyen els directors externs al programa 
de doctorat. 
 
Activitats formatives 

La Comissió Acadèmica programa de doctorat en Tecnologies per Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 
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.  El programa desenvolupa les activitats 
específiques obligatòries que cal satisfer per a poder dipositar la tesi i que es detallen a l’evidència E6.4.  

Així mateix el programa de doctorat exigeix que per dipositar la tesis els doctorands hauran de complir: 

 Assistir a tots els seminaris que organitza el programa de doctorat i el departament en l’àrea de 
coneixement de la seva tesi doctoral.  



 

46 

 

 Assistir a cursos de formació transversal.  
 Realitzar almenys tres publicacions defensant els resultats de la seva tesi doctoral. Una 

d’aquestes com a mínim ha de ser un article acceptat en una revista internacional amb revisors 
externs. 

 Presentar comunicacions (oral o pòster) en conferències o workshops defensant els resultats de 
la seva tesi doctoral.  

 Participar en les jornades doctorials del programa de doctorat, que s’organitzen cada curs amb 
la denominació de «Graduate Students Meeting on Electronic Engineering»  

 

Aquestes activitats es consideren un requisit mínim del programa per a garantir una qualitat mínima en 
la formació dels nostres doctorands tot i que, habitualment, el nombre d’articles i comunicacions a 
congressos és més gran, amb una mitjana de 3,6 articles en revistes indexades per tesi doctoral.  

Els doctorands/es i els seus directors/es valoren molt positivament aquestes activitats i  només 
recomanen afegir una sessió informativa d’acollida de nous estudiants (per reduir confusions en els 
diferents processos com per exemple el seguiment, l’accés a borses de mobilitat, les condicions de dipòsit 
o la sol·licitud de pròrroga en el dipòsit de la tesi), tal com es desprèn de les enquestes realitzades entre 
els doctorands i els directors del programa (veure resultats taula 1.9 de l’ annex 1).  En aquest sentit es 
proposa la millora 2019-20-PM-TeNBE-5 per implantar una sessió informativa als nous estudiants. 

De les enquestes a estudiants de doctorat i directors de tesi es pot deduir que el grau de satisfacció sobre 
aquestes activitats està entre el 6,5 (el curs 2015-16) i el 6,8 (el 2017-18) per als estudiants i entre el 5,7 
(el 2015-16) i el 7,5 (el 2017-18) per als professors. Aquesta evolució mostra una millora en la percepció 
d’aquestes activitats. 
Quant a les activitats formatives transversals veure pàgina 6 de l’estàndard 1.2 de l’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. 
 
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 el darrer curs acadèmic més de 150 activitats formatives 
(Evidència E6. 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. 
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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 
pàgina 5 de 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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i 
Energia no té aprovats uns criteris específics per avaluar el DAD i PlaInv de les doctorandes i doctorands. 
La Comissió està convençuda que la supervisió dels directors de tesi i la comunicació de la coordinació del 
programa amb els directors aporta mecanismes suficients per a la correcta avaluació dels doctorands. 

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 E1.8) i per la Comissió Acadèmica del programa 
(Evidència E1.8) permet certificar que els aprenentatges adquirits pels doctorands i doctorandes són 
coherents amb el perfil de formació pretès. 

D’acord amb la justificació aportada, 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 
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 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, a l’annex 6 i a l’evidencia E6.1, 6.2 i 6.3 es recullen els 
indicadors i la informació sobre les tesis completades en els 6 cursos anteriors, fent menció específica 
d’aquells que han realitzat la seva tesi dins del RD 99/2011. De forma global, en el decurs d’aquests sis 
cursos més el curs actual, el nombre total de tesis defensades ha estat de 30, de les quals 29 han estat 
amb dedicació completa i 1 amb dedicació parcial. Per altra banda, 10 tesis han estat defensades per 
dones i 20 per homes (veure taula 3.6.1). El baix nombre de tesis a temps parcial és un fet que es valora 
com habitual en aquest àmbit en el que l’elevada càrrega experimental i la intensitat dels treballs fa molt 
complex compaginar-ho amb altres activitats. Només aquelles tesis amb més càrrega de simulació 
numèrica són adequades per a la realització a temps parcial. La durada mitjana de les tesis ha estat de 3,3 
anys en les de dedicació completa i 4,1 anys en la de dedicació parcial. Pel que fa a la perspectiva de 
gènere, les dones realitzen les tesis a temps complet en una mitjana de 3,2 anys mentre que els homes 
ho fan en una mitjana de 3,6 anys. El nombre de tesis defensades ha anat consolidant-se amb els anys 
d’implantació del programa de doctorat establint-se entre 10 i 15 per any, d’acord amb el nombre 
d’estudiants admesos. Aquest nombre es pot considerar molt adequat per les dimensions i 
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característiques del programa. La mitjana de durada de les tesis és també molt adequada ja que reflecteix 
el fet de que no es produeix acumulació d’estudiants i de que els treballs es compleixen correctament. 

De les 30 tesis doctorals defensades, totes han obtingut la qualificació d’excel·lent i 21 ho han fet amb la 
menció ‘Cum Laude’. Des de la perspectiva de gènere, el 80% de les tesis defensades per dones obtenen 
el ‘Cum Laude’ mentre que en el cas dels homes aquest percentatge és del 65 %. Per que fa a la menció 
internacional, de les 30 tesis defensades, 20 han obtingut la menció internacional, de les quals 5 han estat 
defensades per dones i 15 per homes. 

Taula 3.6.1 Indicadors resultats acadèmics 

 Curs 2015-

16 

Curs 2016-

17 

Curs 2017-

18 

Curs 2018-

19 

 H D H D H D H D 

Tesis defensades a temps complet 1 1 3 1 5 2 8 6 

Tesis defensades a temps parcial       1  

Durada mitjana a temps complet.  2 2 3,0 3,7 3,4 3,1 4,0 3,8 

Durada mitjana temps parcial.        4,1  

Tesis defensades amb qualificació Cum Laude (%) 100 100 67 100 80 50 67 83 

Tesis defensades amb Menció Internacional(%) 0 0 100 100 100 50 78 50 

Font: URV en xifres 

 Abandonament del programa de doctorat 
El percentatge actual d’abandonament del programa és del 1,8% (comptabilitzat com el nombre 
d’estudiants que no han formalitzat la matrícula dels estudis de doctorat després d’haver format part 
durant algun curs del programa, respecte el nombre d’estudiants que han matriculat almenys un curs al 
programa entre els cursos 2013-2014 i 2018-2019)   (veure taula 6.2 de l’annex 6). La Comissió Acadèmica 
del Programa de Doctorat ha fet un seguiment de cada cas d’abandonament i cada cas respon a una 
problemàtica diferent. Així, en un cas l’estudiant ha trobat una alternativa al doctorat (laboral o 
acadèmica) que li ha semblat més atractiva. En un altre cas l’abandonament s’ha degut a una malaltia 
prolongada de l’estudiant. Finalment, el tercer cas correspon a un estudiant estranger que no pot 
aconseguir el visat per poder residir i estudiar a Espanya. En cap cas hi ha hagut abandonaments per 
descontentament amb el programa o els seus professors. Cal notar que aquest grau d’abandonament és 
espacialment baix si es té en compte que es tracta d’un programa de doctorat altament experimental de 
l’àmbit de les enginyeries on el progrés de la tesi doctoral depèn altament de l’èxit en els resultats 
experimentals, que no sempre (o gairebé mai) està assegurat i que pot ser una font de frustració per a 
l’estudiant. 
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Taula 3.6.2 Evolució abandonaments 

 
Curs  

2013-14 

Curs  

2014-15 

Curs  

2015-16 

Curs  

2016-17 

Curs  

2017-18 

Curs  

2018-19 

Doctorands 

abandonats 
0 0 1 2 0 0 

Taxa 

abandonament 
0% 0% 3,7% 4,9% 0 0 

Font: URV en xifres 

 Resultats científics de les tesis doctorals 

El nombre de resultats científics de les tesis doctorals és elevat, tal i com correspon a la forta orientació 
de recerca i de formació del programa. Els requeriments mínims per a la defensa de la tesi doctoral 
exigeixen tres publicacions, almenys una de les quals en revistes indexades. Els resultats mostren que les 
30 tesis doctorals defensades han donat lloc a 156 publicacions, de les quals un 68% són en revistes 
indexades mentre que la resta són en actes de contribucions a congressos. Dels articles publicats en 
revistes indexades, un 88% aconsegueixen citacions, amb un total de 1166 cites la qual cosa dona una 
mitjana de 7,5 cites per publicació (veure taula 6.3 annex 6 i detall complet a l’Evidencia E6.3). 

Pel que fa a la perspectiva de gènere, un 27 % de les publicacions són fetes per les dones mentre que un 
73 % ho són pels homes. Cal recordar que la proporció entre dones i homes que han defensat la seva tesi 
doctoral és del 33%/67%. En aquest sentit es dóna una bona correlació entre les dues proporcions tot i 
que es podria millorar augmentant la proporció de publicacions fetes per dones. 

L’evidència E6.3 conté la llista de totes aquestes publicacions amb els seus índex de qualitat, on es pot 
comprovar que la gran majoria de publicacions en revistes indexades corresponen a revistes del primer 
quartil. 

Des de la implantació del programa de doctorat els estudiants han realitzat 54 estades de recerca, 
principalment encaminades a la consecució de la menció internacional al títol de doctor, encara que 
també per enfortir les relacions amb grups de recerca internacionals d’elevat prestigi i aprofitar-ne les 
sinergies. El percentatge d’estudiants que han realitzat una estada de recerca superior a 3 mesos és del 
86,7 %.  (veure taula 6.4 de l’annex 6), ja que aquesta és una de les activitats formatives obligatòria i 
transversal de la URV descrita a la memòria de verificació. Aquestes estades consten registrades al 
Document d’activitats de cada doctorand/a i compten amb la validació i reconeixement dels seus 
directors/es, tutor/es i la Comissió Acadèmica del programa. 

 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual tots els indicadors acadèmics valorats anteriorment són molt adequats per a 
les característiques del programa de doctorat. 
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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 dins el període avaluable (2013-
2018). Així, les accions específiques de seguiment dels titulats portades a terme pel programa de doctorat 
en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia són: la difusió per correu electrònic a tots els 
egressats de les diferents enquestes sobre la satisfacció per a titulats doctors i doctores de la URV així 
com del servei d’alumni de la Universitat (amb dates 14/5/2018, 29/11/2019 i 14/2/2020. La participació 
ha estat de 9 estudiants en les enquestes realitzades en el curs 2019-2020. 

A l’apartat  6.5 de 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 ) hem pogut recavar la situació laboral del 30% del total dels nostres egressats. Això es un 
percentatge força representatiu.  Per altra banda, la coordinació ha pogut recopilar informació publicada 
a través dels perfils professionals dels egressats sobre la seva ocupació.  

 

Els valors dels indicadors d’inserció laboral dels nostres doctorands/es és similar a la branca de Ciències 
Experimentals, aporten valors bons i coincidents entre la informació a nivell del Sistema Universitari 
Català (SUC). La inserció laboral dels doctorands/es és força alta un 88% del enquestat estan treballant 
actualment i un 67% tornarien a fer el doctorat a la URV (veure apartat 6.5 de l’annex 6). Aquesta taxa 
d’ocupació és del mateix ordre que la de la mitjana dels programes de doctorat d’àmbit similar (científico-
tècnic amb orientació industrial) tant de la URV com de la resta de programes de doctorat de les 
Universitats Catalanes.  

Respecte a l’adequació dels estudis a la feina, el 78% consideren que el seu doctorat ha estat determinant 
per trobar un lloc de treball i  el 66% consideren que la feina actual està en consonància amb l’àmbit del 
seu doctorat (veure apartat 6.5 de l’annex 6) Aquest percentatge es pot considerar com molt bo donada 
la complexitat del món laboral actual, on la gran varietat de tipologies de treball disponibles fa molt difícil 
que les línies de recerca de les tesis doctorals estiguin en consonància amb els requeriments de les 
empreses i institucions. Aquest fet demostra que la formació transversal rebuda durant la realització del 
doctorat dona una gran versatilitat als doctors per poder adaptar-se a moltes diferents feines.  

 

La taula 3.6.3 presenta l’estudi d’ocupació fet a partir dels perfils professionals públics dels titulats al 
programa en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia des de la seva implantació el curs 
2013-2014. S’ha pogut trobar informació per a un total de 20 doctors, 7 dones i 13 homes. 
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Taula3.6.3. Estudi d’ocupació doctors titulats al programa de doctorat. 

 

Post-
Doctorats/Professorat 
Universitat/Centres de 

Recerca 

Industria 
Creació d’empresa 

Pròpia 

Educació 
Altres 
Nivells 

 Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional 

Dones  10 % 15 %  5 % 5 %  

Homes 15 % 15 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 

Total 15 % 25 % 20 % 15 % 10%  10 % 5 % 

Font: Perfils professionals públics (LiknedIn, ORCID i pàgines web d’empleadors). 

La ocupació dels doctors es distribueix per igual en la contractació com a post-doc a Universitats i Centres 
de Recerca de prestigi i en indústria privada, amb departaments altament orientats a la recerca aplicada. 
També hi ha una part importat dels doctors que han creat la seva pròpia empresa, tot i que en aquests 
casos no sol ser orientada a recerca excepte en el cas de l’empresa de base tecnològica Biosfer Teslab, on 
la seva CEO és estudiant del programa i actualment actua com a directora de tesi. Pel que fa als contractes 
de recerca en universitats o centre de recerca es pot observar una major proporció de contractes a centres 
estrangers, com per exemple l’University College London, l’Imperial College London o l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Un percentatge apreciable dels doctors del programa han treballen 
en empreses d’àmbits diferents com Roche (Suissa, farmacèutica), JLM Innovation (Alemanya, Sensors 
amb alta dedicació a recerca),  o Mc Laren Automotive (Regne Unit amb filial a Catalunya, automoció). 

En quan a la utilitat de la formació rebuda és del mateix ordre que la d’altres programes del mateix àmbit 
disciplinari, tal i com es desprèn del Portal de Dades del Sistema Universitari Català 
(http://estudis.aqu.cat/dades).  

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/s programa/es de 
doctorat predecessor/s del programa en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia veure 
taula 3.6.2  permeten extraure que el 93% dels enquestats estan ocupats en el moment de l’enquesta, i 
el 53% desenvolupant funcions de doctor/a i un 87% repetirien estudis de doctorat.  EN En comparació 
amb les mateixes dades per a l’estudi conjunt de tots els programes de doctorat del mateix àmbit de 
coneixement en el sistema universitari català els estudiants atorguen una nota mitjana de 7,5 a la 
satisfacció general dels estudis de doctorat, que es pot equiparar a les dades obtingudes de les enquestes 
als titulats d’aquest programa. 

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. Per altra banda, a la proposta de millora del programa de doctorat s’nclou una 
proposta de millora a implantar immediatament consistent a la promoció per part dels estudiants del 
manteniment de perfils professionals públics (LinkedIn en els casos industrials i ORCID en els casos 
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acadèmics) amb actualització per a poder seguir-ne l’evolució amb el temps. Per altra banda, la mateixa 
proposta de millora inclou el foment de la participació dels doctors titulats al programa en les jornades 
doctorials (Graduate Students Meeting) per a que puguin aportar als estudiants que encara es troben 
realitzant el seu doctorat  la seva visió del doctorat i de la posterior ocupació. 

 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 
l’estàndard segons el qual tots els indicadors d’inserció laboral valorats anteriorment són molt 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    

 

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (Estàndard 6), cal destacar que les dades i indicadors 
disponibles mostren una tendència excel·lent, on destaquen els resultats de qualitat de les tesis doctorals 
i els seus resultats de recerca. D’altra banda, cal parar especial atenció al seguiment de l’ocupació i la 
satisfacció dels titulats i per aquest motiu s’inclouen com a propostes de millora la  2019-20 PM-EPD- 6-
01-02-03 i la 2019-20-PM-TeNBE-6. 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 Tecnologies per a Nanosistemes, 
Bioenginyeria i Energia 

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 

2010-20 PM-
TeNBE-1 

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 

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) 

2010-20 PM-

TeNBE-2 

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 

2010-20 PM-
TeNBE-3  

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   2010-20 PM-
TeNBE-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   2019-20 PM-EPD- 
5-01-02-03-04-06-
07-08 

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

X   2010-20 PM-
TeNBE-5 

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 

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    

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   2010-20 PM-
TeNBE-6 

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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia, 
encapçalada pel  coordinador, 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.  

Com a conclusió general, pel que fa a la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), considerem que el programa 
presenta un punt fort en l’adequat nombre de places oferides i en l’elevada internacionalització dels estudiants de nou 
accés, fruit de les accions empreses per aconseguir-la. També cal destacar la proporció elevada d’estudiants amb beca 
per a realitzar el seu doctorat, l’equilibri en el nombre d’estudiants entre diferents línies d’investigació. D’altra banda, cal 
continuar treballant per millorar l’equilibri de gènere dels estudiants matriculats. En aquest sentit, el programa de 
doctorat proposa com a millora 2019-20-PM-TeNBE-1 (veure taula 4.4) amb l’objectiu de promocionar de la captació 
d’estudiants dones per part dels professors del programa. 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 transversals 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). En aquest sentit, el programa de doctorat també detecta a través de les enquestes a estudiants una mancança 
en la disponibilitat i freqüència de cursos disponibles, ja que alguns estudiants no han pogut accedir a tots els oferts per 
l’EPD. Per aquest motiu, es proposa com a millora (2019-20-PM-TeNBE-2) l’establiment d’una oferta interna de formació 
transversal que complementi la que pot oferir l’EPD, i essencialment adreçada als estudiants de nou accés per millorar el 
desenvolupament de la seva tesi doctoral. Aquesta oferta de formació seria a càrrec al pressupost de programa de 
doctorat i la dissenyaria la Comissió Acadèmica després d’una valoració de les necessitats reals dels estudiants. 



 
 

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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 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 millorar 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 el fet de que el nombre de 
professors és molt adequat  i que la composició del professorat és revisada contínuament per la comissió acadèmica 
d’acord amb les necessitats del programa i dels grups de recerca que en donen suport. També cal valorar molt 
positivament el fet que la gran majoria dels professors demostren la seva activitat de recerca, bé amb l’acreditació de 
sexennis actiu (87%) o bé amb l’activitat en forma de publicacions tots aquells professors que no son avaluats oficialment. 
Un altre punt a valorar positivament és el grau d’internacionalització del professorat, amb la presència de diferents 
directors de tesi internacionals i l’elevat grau de participació de membres de tribunal procedents d’institucions de 
l’estranger, lligat amb l’elevada producció de tesis amb menció internacional. D’altra banda, cal fer esforços en millorar 
l’equilibri de gènere, tant en la quantitat d’investigadores com en la quantificació de la seva activitat de recerca. Un altre 
aspecte a millorar és la relativament baixa participació del professorat en les accions de professionalització de la 
supervisió de tesis doctorals.  Tal com es reflexa en les propostes 2019-20-PM-TeNBE-3 i 2019-20-PM-TeNBE-4 del Pla de 
Millora, es planteja millorar l’equilibri de gènere i la participació activa del professorat en accions de professionalització. 
La universitat va detectar la estabilització en el % de sexennis del professorat i ha plantejat com a proposta de millora 
2019-20 PM-EPD-4-01 la promoció entre departament per incrementar el % de professorat amb sexenni viu. 

 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5), les valoracions son també molt positives. 
Com a punts forts cal destacar que els recursos materials que es posen a disposició des estudiants són suficients per 
donar suport a totes les activitats que desenvolupen. El nombre d’estudiants del programa fa que la gestió de dubtes i 
contingències es pugui fer amb total fluïdesa des del tracte personal amb la Comissió Acadèmica. El programa de doctorat 
i la Universitat tenen un nivell de finançament adequat per a la realització de Tesis Doctorals, amb la clara intenció de 
millorar les dotacions econòmiques si hi ha disponibilitat pressupostària. 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-5.1-01-02-03-04-05. Per 
altra banda, una altra mancança que s’ha detectat és el baix coneixement dels processos administratius que tenen els 
estudiants de primer any. Per això es proposa la millora 2019-20 PM 1.5 consistent en l’organització d’una sessió 
específica de benvinguda al Programa de Doctorat on es dona informació sobre tots els processos que l’estudiant ha de 
conèixer per poder realitzar el seu doctorat amb els mínims entrebancs: seguiment i avaluació, possibilitat de pròrrogues 
i terminis, procediment de matrícula per anys successius, accés a formació transversal i específica, convocatòries de 
mobilitat i identitat digital. 

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (Estàndard 6), cal destacar que les dades i indicadors disponibles 
mostren una tendència excel·lent, on destaquen els resultats de nombre i qualitat de tesis i de les seves publicacions 
derivades, així com la seva elevada internacionalització. També cal valorar molt positivament que la durada mitjana dels 
estudis de doctorat és de 3,6 anys per a les tesis realitzades a temps complet i el molt baix novell d’abandonament. D’altra 
banda, cal parar especial atenció al seguiment des doctors titulats al programa i la seva inserció laboral i per aquest motiu 
s’inclou la proposta de millora 2019-20-PM-1.6 en què es preveuen diverses accions encaminades a augmentar la 
informació de què es disposa en aquest sentit. 

Respecte la internacionalització de les tesis proposem millorar la mobilitat europea a través de la Xarxa aurora, 2019-20 
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 

 

 



 
 

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% 



 
 

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 

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 continu 

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  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/ 



 
 

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 
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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia (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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 

Diagnòstic 
Identificació de les 

causes 
Objectius a assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis 
Implica 
modific

ació? 

Nivell 
(programa 

de doctorat, 
centre, 

universitat.) 

Indicadors seguiment 
Seguiment 

 

1. Desequilibri de la 

relació entre 

professors i 

estudiants per 

diferents línies de 

recerca 

Hi ha línies de 

recerca amb 

temàtiques molt 

afins i això fa que 

els estudiants es 

reparteixin entre 

elles 

Equilibri en la 

relació entre 

nombre de 

professors i nombre 

d’estudiants 

Racionalització 

de les línies de 

recerca 

Normal Comissió 

Acadèmica 

6 mesos Si Programa de 

doctorat 

S’han reorganitzat les 

línies d’investigació per 

equilibrar la relació entre 

nombres de professors i 

estudiants 

Implantat 

Increment del 80% del seguiment 

al 89% d’aquesta acreditació. 

 

http://www.doctor.urv.cat/ca/fu

turs-

estudiants/oferta/7713/arees-

de-recerca/ 



 
 

Diagnòstic 
Identificació de les 

causes 
Objectius a assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis 
Implica 
modific

ació? 

Nivell 
(programa 

de doctorat, 
centre, 

universitat.) 

Indicadors seguiment 
Seguiment 

 

2. El nombre 

d’estudiants amb 

ajut/contracte, tot i 

que satisfactori, és 

millorable. 

El nombre de 

beques està limitat 

per la capacitat dels 

grups de recerca 

d’aconseguir 

finançament 

Augmentar els 

estudiants amb 

beques no 

aconseguides a 

través del grup de 

recerca 

Millora en la 

captació 

d’estudiants. 

Enfortiment de 

relacions 

internacionals 

orientades a 

captació. 

Normal Comissió 

Acadèmica 

18 mesos No Programa de 

doctorat 

Nombre d’estudiants amb 

contracte predoctoral 

Implantat 

Participació activa en programes 

COFUND i Martí i Franquès 

3. La proporció de 

professors amb 

sexennis actius de 

recerca no ha 

augmentat des de la 

verificació. 

El programa ha 

millorat la qualitat 

del professorat a 

partir de la 

incorporació de 

professors externs a 

la universitat. 

Augment de la 

proporció de 

professors URV 

amb sexennis actius 

de recerca 

Revisió dels 

professors 

directors de tesi 

Normal Comissió 

Acadèmica 

12 mesos Si Programa de 

doctorat 

Nombre de professors 

amb sexenis actius de 

recerca 

Implantat 

S’ha passat d’un 86 % en el 

moment de la verificació a un 85 

% en el moment del seguiment i a 

un 94% actualment 

Pacte de Dedicació del 

Professorat  

4. Desconeixement 

de la satisfacció i 

inserció professional 

dels egressats 

En el procés 

d’implantació del 

programa no hi ha 

hagut temps per 

implementar el 

seguiment 

Conèixer la 

informació sobre 

satisfacció i inserció 

dels egressats a mig 

i llarg termini. 

Implementació 

d’un mecanisme 

de seguiment 

post-defensa de 

la tesi 

Normal EPD 12 mesos No Universitat Informació sobre la 

satisfacció i la inserció 

professional dels 

egressats. 

Implantat 

Enquestes per a Titulats 

  



 
 

Diagnòstic 
Identificació de les 

causes 
Objectius a assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis 
Implica 
modific

ació? 

Nivell 
(programa 

de doctorat, 
centre, 

universitat.) 

Indicadors seguiment 
Seguiment 

 

5. El nombre 

d’estades de 

mobilitat i títols amb 

menció 

internacional no és 

prou satisfactori. 

Dificultats en trobar 

finançament, en 

trobar posicions i 

manca d’interès 

d’algunes 

institucions en 

l’obtenció de la 

menció 

internacional. 

Augmentar el 

nombre d’estades 

de mobilitat i de 

títols amb menció 

internacional. 

Incrementar els 

ajuts per 

estades, 

fomentar els 

contactes 

internacionals 

per a 

l’establiment 

d’estades i 

millorar la 

relació amb 

institucions. 

Normal Comissió 

Acadèmica 

18 mesos No Programa de 

Doctorat i 

Universitat 

Nombre d’estades 

predoctorals a centres de 

recerca internacionals i de 

tesis amb menció 

internacional. 

Implantat 

S’ha passat de 4 tesis amb menció 

internacional el curs 2016/2017 a 

6 tesis el 2017/2018 i a 9 tesis el 

2018/2019. 

Ajuts de mobilitat del programa 

 

 

  



 
 

4.2.3. Seguiment de les recomanacions externes del programa de doctorat 
 

El programa de doctorat no disposa de l’informe de la valoració de seguiment que vam fer el curs 2015-16 i  l’informe de valoració de la modificació no incorpora recomanacions ni 
suggeriments. 

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 Tecnologies 
per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia: 

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 

  



 
 

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 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% 

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 

  



 
 

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 

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 

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% 

  



 
 

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 

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 
 

  



 
 

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 

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

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

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 

Millorar el 
nombre de 
publicacions 

(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. 



 
 

publicacions derivades 
de les tesis 

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 Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia 

PLA DE MILLORA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT TECNOLOGIES PER A NANOSISTEMS, BIOENGINYERIA I 
ENERGIA 

CURS ACADÈMIC   201920 5/5/2020 

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/difusió Baix grau 

d’equilibri de 

gènere de les i els 

estudiants. 

Millora en l’equilibri 

del nombre 

d’estudiants de 

cada gènere. 

Promoció de la 

captació 

d’estudiants de 

gènere femení. 

Conscienciació del 

professorat a l’hora 

de seleccionar 

estudiants per 

discriminar 

positivament les 

dones a igualtat 

d’aptitud per als 

estudis de doctorat. 

(2019

-20-

PM-

TeNB

E-1) 

Mitja Comissió 

Acadèmica del PD 

No Curs 

22/23 

No Proporció de 40%/60% 

noves i nous estudiants de 

cada gènere matriculats de 

mitjana. 

Activitats 

formatives 

Dificultat d’accés 

dels estudiants 

del programa als 

cursos oferts per 

l’EPD i el ICE. 

Proposta d’una 

oferta de formació 

transversal pròpia 

per als estudiants 

del Programa 

TeNBE. 

Fer una valoració 

conjunta amb els 

estudiants sobre la 

formació que 

realment sigui útil i 

gestionar 

l’organització 

d’aquesta formació 

(2019

-20-

PM-

TeNB

E-2) 

Mitja Comissió 

Acadèmica del PD 

No Curs 

22/23 

No Cursos de formació 

transversal ofertats i 

nombre d’estudiants inscrits 

en els cursos de formació. 



 
 

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 

Professorat Baix grau 

d’equilibri de 

gènere en el 

professorat 

Millora de l’equilibri 

entre els nombres 

de professores i 

professors del 

programa. 

Promoció de la 

captació de 

directores de tesi 

d’alt nivell científic. 

(2019

-20-

PM-

TeNB

E-3) 

Mtja Comissió 

Acadèmica del PD 

No Curs 

23/24 

No Proporció del 40/60% entre 

professores i professors del 

programa de doctorat. 

Professorat Baixa participació 

del professorat en 

les activitats de 

professionalització 

de la direcció de 

tesis doctorals 

Augment de la 

participació del 

professorat en 

activitats de 

formació sobre la 

professionalització 

de la direcció de 

tesis doctorals. 

Promoció activa de 

la participació del 

professorat en 

activitats de 

professionalització 

per part de la 

Comissió 

Acadèmica 

(2019

-20-

PM-

TeNB

E-4) 

Baixa Comissió 

Acadèmica del PD 

No Curs 

23/24 

No Increment en un 25 % el 

nombre de professors 

inscrits en els cursos de 

professionalització de la 

direcció de tesis doctorals. 

Recursos i 

serveis 

 

Desconeixement 

dels estudiants 

sobre els 

processos de 

gestió del seu 

doctorat. 

Augmentar el 

coneixement dels 

estudiants sobre 

els processos de 

gestió del seu 

doctorat. 

Organització anual 

de sessió 

informativa relativa 

a tots els processos 

als nous estudiants. 

(2019

-20-

PM-

TeNB

E-5) 

Alta Comissió 

Acadèmica del PD 

No Curs 

21/22 

No Sessió informativa realitzada 

anualment i l’Índex de 

satisfacció de l’estudiant 

amb els processos 

acadèmics del doctorat. 

  



 
 

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 

Resultats de les 

tesis 

Molt baixa 

quantitat 

d’informació 

sobre la inserció 

laboral dels 

titulats i la seva 

satisfacció 

Incrementar la 

quantitat 

d’informació sobre 

la inserció laboral 

dels titulats i la 

seva satisfacció 

Establiment d’una 

base de dades 

sobre la trajectòria 

professional dels 

titulats. Petició als 

nous titulats de 

mantenir perfils de 

LinkedIn o ORCID 

segons es dediquin 

professionalment al 

sector industrial o a 

l’acadèmic. 

(2019

-20-

PM-

TeNB

E-6) 

Alta Comissió 

Acadèmica del PD 

No Curs 

21/22 

No Base de dades amb 

informació professional i  

Quantitat d’enquestes 

d’inserció laboral i 

satisfacció d’estudiants 

titulats i quantitat 

d’informació a la base de 

dades sobre trajectòria 

professional dels estudiants. 

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  
 

El Programa de Doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia es gestiona des de 
la Comissió Acadèmica amb el suport tècnic de la secretaria del Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica, la Secretaria Acadèmica del Campus Sescelades i l’equip tècnic de l’EPD.  La 
coordinació entre els diferents actors és molt gran  i la constant comunicació permet  posar al servei dels 
estudiants tots els recursos disponibles, de forma òptima. 

Això fa que la quantitat d’incidències sigui molt baixa i que es puguin resoldre directament a partir del 
tracte personal entre  les persones responsables de la gestió i els estudiants. La generalització dels 
procediments online permet la reducció de passos administratius i de recursos necessaris per a ser 
satisfets. Aquesta racionalització serà absolutament clau en el futur previsible on  caldrà concentrar els 
esforços i el temps en allò absolutament més important que és la formació dels doctorands i la seva 
satisfacció amb el Programa de Doctorat i la pròpia universitat. 

Com a exemple concret de bones pràctiques, tots aquells processos que suposen una aprovació per part 
de la Comissió Acadèmica però que no són estratègiques es prenent de forma virtual deixant constància 
dels acords mitjançant correu electrònic. Això fa que tràmits com l’admissió, el dipòsit de les tesis, les 
pròrrogues en la presentació de la tesi doctoral   es poden dur a terme amb el mínim retard administratiu. 

Altres exemples de bones pràctiques és l’organització de les jornades doctorals (Graduated Student 
Meeting anual)  que permet a l’estudiant el prendre consciència de que el seu doctorat no és tan sols una 
fita individual sinó  part d’un projecte més ampli on hi participen molts altres estudiants com ell. L’altra 
bona pràctica és l’utilització dels recursos econòmics disponibles per a incrementar la qualitat i la 
internacionalització de les tesis promovent convocatòries de mobilitat per a aquest fi. 
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Taula 1.1  de l’annex 1
Evolució de la demanda del programa

Curs 
acadèmic

Places

Total SD(1) D H Total SD D H Total D H %
2019-20 15 17 5 12 10 2 8 6 6 35%
2018-19 15 14 6 8 7 4 3 7 4 3 50%
2017-18 15 12 1 11 7 1 6 7 1 6 58%
2016-17 15 23 1 4 18 23 1 4 18 14 3 11 61%
2015-16 20 23 1 12 10 23 1 12 10 20 1 11 87%
2014-15 15 23 2 4 17 23 2 4 17 16 1 3 70%
2013-14 17 31 5 26 31 5 26 23 4 74%
(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

AdmesosSol·licituds de preinscripció Preinscripcions completes



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 D H Total D H
2019-20 17 5 12 10 2 8 3 1 2 7 3 4 0 0 6 6 5 5
2018-19 14 6 8 7 4 3 0 7 2 5 0 0 7 4 3 7 4 3
2017-18 12 1 11 7 1 6 0 5 0 5 0 0 7 1 6 7 1 6
2016-17 23 1 4 18 23 1 4 18 6 1 5 0 0 0 6 1 5 2 2 14 3 11 13 2 11
2015-16 23 1 12 10 23 1 12 10 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 20 11 9 19 11 8
2014-15 23 2 4 17 23 2 4 17 2 2 0 0 0 2 2 0 16 3 13 12 3 9
2013-14 31 5 26 31 5 26 0 0 6 1 5 0 23 4 19 16 4 12
(1) Sense definir (SD): preinscrits que no tenen informat el sexe

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

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

Sol·licituds de 
preinscripció

Renúncies Accés a matrícula Matriculats (nou accés) 
preinscrits

Exclosos 
acadèmicament

Exclosos 
tècnicament

Exclosos abans 
2016 (1)

Preinscripcions completes



Taula 1.3 de l'annex 1

Evolució preinscrits, admesos i matrícula segons nacionaltiat
Curs 
acadèmic

Nacionalitat Sol·licituds 
de 

preinscripci
ó

Preinscripcion
s completes

Accés a 
matrícula

Matriculats 
(nou accés) 
preinscrits

Amèrica 2 2
Espanya 4 4 3 2
Resta Unió Europea 2 2 2 2
Àfrica 1
Àsia 8 2 1 1
Total 17 10 6 5
Altres 1
Amèrica 3 1 1 1
Espanya 2 2 2 2
Resta Unió Europea 1 1 1 1
Àfrica 1 1 1 1
Àsia 6 2 2 2
Total 13 7 7 7
Amèrica 2 1 1 1
Espanya 3 3 3 3
Resta Unió Europea 2 2 2 2
Àfrica 1 0
Àsia 4 1 1 1
Total 12 7 7 7
Amèrica 3 3 1 1
Espanya 13 13 11 11
Resta Unió Europea 1 1 1 1
Àfrica 1 1
Àsia 4 4

1 1 1
Total 23 23 14 13
Amèrica 3 3 3 3
Espanya 9 9 9 9
Resta Unió Europea 4 4 3 3
Àfrica 2 2 2 2
Àsia 4 4 2 2

1 1 1
Total 23 23 20 19
Amèrica 3 3 2 2
Espanya 10 10 9 7
Resta Unió Europea 3 3 3 3
Àfrica 3 3 1
Àsia 2 2

2 2 1
Total 23 23 16 12
Amèrica 3 3 3 1
Espanya 12 12 9 9
Resta Unió Europea 3 3 3 3
Àfrica 3 3 1 1
Àsia 10 10 7 2
Total 31 31 23 16

(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

2014-15

2013-14

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16



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

Curs acadèmic Matriculats 
(nou accés)

Matriculats 
total

Matriculats 
temps 
parcial 

(dedicació 
actual)

% Matrícules 
a temps 
parcial

Estrangers 
matriculats

% 
Estrangers 
matriculats

Estudiants 
de nou accés 

provinents 
d'altres 

universitats

% 
Estudiants 
provinents 

màsters 
d'altres univ 

(1)

%Estudiants 
de nou accés 

provinents 
d'altres 

universitats 
(2)

Matriculats 
amb beca 

(3)

% 
matriculats 

amb beca (3)

Matricula
ts 

complem
ents 

formació

% 
matricula

ts amb 
complem

ents de 
formació2019-20 8 42 4 9,5% 19 45,2% 4 9,5% 50,0% 12 28,6%

2018-19 7 45 3 6,7% 21 46,7% 7 15,6% 100,0% 21 46,7%
2017-18 7 52 5 9,6% 24 46,2% 5 9,6% 71,4% 18 34,6%
2016-17 13 52 6 11,5% 21 40,4% 7 13,5% 53,8% 23 44,2%
2015-16 19 46 2 4,3% 21 45,7% 14 30,4% 73,7% 23 50,0%
2014-15 12 27 1 3,7% 11 40,7% 10 37,0% 83,3% 16 59,3%
2013-14 16 16 7 43,8% 6 37,5% 37,5% 10 62,5%

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
(3) Inclou beques MiF, FPI, FI, FPU, Cofund, COI i Carolina

Curs acadèmic 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 Total
D 4 1 2 11 3 4 25
H 8 3 6 11 8 9 12 57
D 12 18 17 18 18 7 4 94
H 30 27 35 34 28 20 12 186
D
H 13,33% 11,11% 14,29% 17,65% 7,14% 5,00% 11,29%
D 50,00% 38,89% 41,18% 38,89% 33,33% 28,57% 50,00% 39,36%
H 43,33% 51,85% 48,57% 41,18% 53,57% 45,00% 41,67% 46,77%
D 22,22% 5,88% 11,11% 38,89% 42,86% 50,00% 20,21%
H 13,33% 11,11% 11,43% 14,71% 25,00% 35,00% 33,33% 18,28%
D 33,33% 50,00% 47,06% 50,00% 38,89% 42,86% 50,00% 44,68%
H 26,67% 44,44% 28,57% 41,18% 57,14% 65,00% 66,67% 43,55%
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

Matriculats (nou 
accés)
Matriculats total

% Matrícules a 
temps parcial
% Estrangers 
matriculats
% Estudiants 
provinents màsters 

% matriculats amb 
complements de 

% matriculats amb 
beca



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

Curs acadèmic Nacionalitat
Matriculats 
(nou accés)

Matriculats 
total

Matriculats 
temps 
parcial 
(dedicació 
actual)

% Matrícules 
a temps 
parcial

Estrangers 
matriculats

% 
Estrangers 
matriculats

Estudiants 
de nou accés 
provinents 
d'altres 
universitats

% 
Estudiants 
provinents 
màsters 
d'altres univ

Matriculats 
amb beca

% 
matriculats 
amb beca

Matriculats 
complement
s formació

% 
matriculats 
amb 
complement
s de 
formació

Amèrica 1 5 5 100,00% 1 20,00%
Espanya 4 23 4 17,39% 8 34,78%
Resta Unió Europea 2 7 7 100,00% 2 28,57% 2 28,57%
Àfrica 2 2 100,00%
Àsia 1 5 5 100,00% 1 20,00% 2 40,00%
Amèrica 1 5 5 100,00% 1 20,00% 1 20,00%
Espanya 2 24 3 12,50% 2 8,33% 14 58,33%
Resta Unió Europea 1 7 7 100,00% 1 14,29% 2 28,57%
Àfrica 1 4 4 100,00% 1 25,00% 1 25,00%
Àsia 2 5 5 100,00% 2 40,00% 3 60,00%
Amèrica 1 8 8 100,00% 1 12,50%
Espanya 3 28 5 17,86% 2 7,14% 13 46,43%
Resta Unió Europea 2 10 10 100,00% 2 20,00% 2 20,00%
Àfrica 3 3 100,00% 1 33,33%
Àsia 1 3 3 100,00% 1 33,33% 1 33,33%
Amèrica 1 7 7 100,00% 2 28,57%
Espanya 11 31 6 19,35% 6 19,35% 15 48,39%
Resta Unió Europea 1 9 9 100,00% 1 11,11% 3 33,33%
Àfrica 3 3 100,00% 2 66,67%
Àsia 2 2 100,00% 1 50,00%
Amèrica 3 6 6 100,00% 2 33,33% 3 50,00%
Espanya 9 25 2 8,00% 6 24,00% 13 52,00%
Resta Unió Europea 3 9 9 100,00% 3 33,33% 3 33,33%
Àfrica 2 3 3 100,00% 1 33,33% 3 100,00%
Àsia 2 3 3 100,00% 2 66,67% 1 33,33%
Amèrica 2 3 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67%
Espanya 7 16 1 6,25% 6 37,50% 11 68,75%
Resta Unió Europea 3 6 6 100,00% 3 50,00% 2 33,33%
Àfrica 1 1 100,00% 1 100,00%
Àsia 1 1 100,00%
Amèrica 1 1 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00%
Espanya 9 9 2 22,22% 7 77,78%
Resta Unió Europea 3 3 3 100,00% 1 33,33% 1 33,33%
Àfrica 1 1 1 100,00% 1 100,00%
Àsia 2 2 2 100,00% 2 100,00%

Total 82 280 21 7,50% 124 44,29% 53 18,93% 123 43,93%
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

2013-14

2014-15

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

En aquesta taula per publicar a l'annex deixarem només els
provinents de màsters d'altres univ, % beca, % CF  i per suposat matrículats nou ingrès i matriculats totals



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

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Arquitectures per a gestió i distribució d'energia 
elèctrica

15/09/2013 1,4% 5,8% 6,5% 7,4% 18,8% 2 3 3 3 4

Caracterització de dielectrics i disseny d'accionaments 
elèctrics

30/01/2017 23/07/2018 1,9% 2

Control i dinàmica no-lineal de convertidors 15/09/2013 23/07/2018 2,8% 3,8% 2,2% 4 4 2
Dispositius fotònics basats en microestructures i 
nanoestructures poroses i materials orgànics

15/09/2013 23/07/2018
18,1% 23,1% 30,4% 40,7% 25,0% 5 4 5 4 2

Eficiència energètica en edificis 15/09/2013 10/05/2016 0,0% 0,0% 0,0%
Electrónica de potencia, conversión de energía e 
ingeniería de control

23/07/2018
17,5% 20,0% 11,1% 10 13 11

Energies renovables 15/09/2013 23/07/2018 5,6% 7,7% 6,5% 3,7% 6,3% 6 7 5 2 2
Gestió i distribució d'energia elèctrica en l'automòbil 15/09/2013 23/07/2018 4,2% 5,8% 4,3% 4 4 4
Microsistemes i nanosistemes per a detecció química i 
biològica

15/09/2013
15,0% 13,3% 11,1% 13,5% 15,2% 11,1% 6,3% 4 5 7 7 6 3 1

Modelització de dispositius nanoelectrònics i fotònics 15/09/2013 22,5% 15,6% 11,1% 13,5% 15,2% 14,8% 18,8% 3 3 3 3 3 3 1
Nanoestructures poroses i materials orgànics per a 
biotecnologia i energia

23/07/2018
25,0% 31,1% 16,7% 6 7 5

Poligeneració d'energia: integració òptima de sistemes 
energètics

15/09/2013 10/05/2016

Processament de senyal i tractament de dades en 
metabolòmica

15/09/2013
15,0% 17,8% 13,9% 19,2% 17,4% 22,2% 25,0% 5 6 5 4 5 5 3

Sistemes electrònics d'alta freqüència i comunicacions 15/09/2013
5,0% 2,2% 4,2% 5,8% 2,2% 2 2 3 3 2

Sistemes nanoelectrònic i fotònic (NEPHOS) 30/09/2014 10/05/2016
Font: URV en xifres dades a març de 2020. Curs 2019-20 dades provisionals

% matriculats segons línia de recerca Nre directors segons línia de recercaLínies de recerca Data alta 
línia recerca

Data baixa 
línia recerca



Taula 1.7  de l’annex 1

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

Curs acadèmic APTE
NO 

PRESENTAT

NO 
PRESENTAT 

PER BAIXA T.
Defensades

Total 
general

2013-14 15 1 16
primera 11 5 16
segona 4 1 5

2014-15 27 0 27
primera 26 1 27
segona 1 1

2015-16 43 0 1 2 46
primera 38 5 1 2 46
segona 5 5

2016-17 51 0 1 52
primera 42 9 51
segona 9 9

2017-18 44 5 3 52
primera 40 9 3 52
segona 4 5 9

2018-19 44 0 1 45
primera 43 1 1 45
segona 1 1

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

Categories Num
Professorat del PD

Associat/da laboral 8 hores -CIBERDEM- 1
Catedràtic/a d'universitat 10
Investigador vinculat direcció tesis 4
Personal investigador Ramon y Cajal 1
Professorat agregat 8
Professorat lector 2
Titular d'universitat 14
(en blanco)

Total professorat del PD 40
Directors col·laboradors

Associat/da laboral 3 hores 1
Investigador vinculat direcció tesis 3
Personal investigador Beatriu de Pinos 1
Personal investigador d'accés al SECTI 1
Professorat visitant 1
Total Col·laboradors 7

TOTAL 47
Font: EVIA de la URV. Dades a gener de 2020
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En  cuanto  a  la  dedicación  a  la  dirección  de  tesis  doctorales  se  reconoce  1  unidad  de 
actividad académica por  cada  tesis doctoral defendida, que  se ha de  repartir entre  los 
codirectores de la tesis, como media en el periodo de los últimos tres cursos, y 1,5  unidades 
(equivalente 90 horas) en el caso de tesis con mención internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTADO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1 Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: descripción de 
los recursos materiales y otros medios disponibles (laboratorios y talleres, biblioteca, 
acceso a bases de datos, conectividad, etc.); previsión de recursos externos y bolsas 
de viaje y porcentaje de doctorandos que los consiguen: 

 

Recursos Materiales y otros medios disponibles: 

Los  estudiantes  de  doctorado  del  programa  disponen  de  una  superficie  de  1200  m2 
aproximadamente entre despachos y  laboratorios. Los despachos, normalmente compartidos 
por 3/4 estudiantes, disponen de acceso a internet que les permite trabajar remotamente con 
los  paquetes  de  software  disponibles  o  acceder  a  las  bases  de  datos  bibliográficas  de  la 
biblioteca. 

Entre los paquetes de software que los estudiantes tienen a su disposición podemos mencionar: 

 COMSOL Multiphysics 

 Silvaco  para  la  simulación  de  dispositivos  electrónicos  (Atlas)  y  de  procesos  de 
fabricación (Athena). 

 Europractice,  que  dispone  de  diferentes  softwares  para  la  simulación  y  diseño  de 
dispositivos electrónicos y fotónicos como por ejemplo: Phoenix Software (simulación 
de  dispositivos  fotónicos),  Intellisens  (diseño  y  simulación  multifísica  de  circuitos 
integrados y MEMS). 

 Paquete  Rsoft  con  los módulos  FullWave  (FDTD),  BandSOLVE  (Cristales  Fotónicos), 
BeamPROP (propagación de haces guiados) y DiffractMOD (RCWA), para simulación de 
dispositivos fotónicos. 
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 Software y bases de datos del Centro de Ciencias Óhmicas:  AMIX with NMRMetaPro, 
GENOMICS, XCMS, ASTREAM, Mass Profiler Professional (MPP), Cromatof, SIMCA P +, 
Statistical and multivariate alogarithms in MATLAB and R. 

 MATLAB R2010a y R2011a. Complementos:  Neural Network Toolbox, Optimization 
Toolbox y  Symbolic Math Toolbox 

Los despachos están localizados habitualmente cercanos a los laboratorios donde realizan sus 
investigaciones. Entre  los  laboratorios a  los que pueden acceder  los estudiantes para realizar 
sus investigaciones podemos destacar: 

Laboratorio de tecnología de materiales nanoestructurados para dispositivos fotovoltaicos y de 
sensado biológico consta de: 

 Tres  sistemas  de  ataque  electroquímico  para  la  fabricación  de  materiales 

nanoestructurados basados en alúmina nano‐porosa y silicio nano‐ y micro‐poroso. 

 Banco  químico  para  la  preparación  de mezclas  de  polímeros  semiconductores  con 
aplicaciones en fotovoltaica orgánica. 

 Cámara seca M‐Braun modelo MB‐200MOD (1800/780), con sistema de purificación de 
gases  y  atmósfera  controlada  de  nitrógeno  para  la  fabricación  de  dispositivos 
semiconductores orgánicos. Está equipada con  i) un  sistema de deposición de capas 
orgánicas mediante  spin‐coating  y  ii)  un  sistema  de  recubrimiento  de  capa  fina  de 
metales  por  evaporación  térmica  en  alto  vacío  de M‐Braun  para  la  realización  de 
contactos metálicos. 

 Hornos de recocido a media y a alta temperatura programables para el procesado de 
los dispositivos. 

Laboratorio de caracterización óptica, equipado con: 

 Espectrofotómetro  UV‐VIS‐NIR  de  Perkin‐Elmer  modelo  Lambda‐900  equipado  con 

accesorios de medida de transmisión y reflexión difusa (esfera integradora) y accesorios 

de medida de reflexión especular a ángulo fijo y ángulo variable. 

 Espectrofotómetro FTIR de Bruker modelo Vertex‐70 en el rango  IR cercano y medio 
equipado con detectores MCT refrigerado por nitrógeno líquido y LaGTS a temperatura 
ambiente. Dispone de un accesorio de medida de reflexión especular a ángulo variable. 

 Fluorímetro  de  Photon  Technology  International,  modelo  QuantaMaster  30  con 
monocromador de doble rendija en excitación y emisión. 

 Simulador Solar de Abet Technologies modelo para la caracterización Sun 2000 de clase 
A para la medida de eficiencia de células solares orgánicas. 

 Microscopio óptico de Zeiss modelo Axio Image con objetivos desde 25x hasta 500x. 

 Sistema de medida de espectros ópticos de reflexión y determinación del espesor òptico 
de capas delgadas mediante iluminación por fibra óptica y espectrómetro UV‐Vis CCD 
de Avantes. 

Laboratorio de caracterización electrónica, que consta de: 

 Máquina de puntas Karl‐Süss PM5 con criostato para medidas a baja temperatura. 

 Analizador de impedancias 4192A, analizador de parámetros 4145B y capacímetro 4280 
A de HP. 

 Electrómetro Keithley 619 para la medida de muestras altamente resistivas. 

 Sensor de cuatro puntas para la medida de resistividad. 
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 Láser de N2 de  Lasertechnik Berlin modelo MNL 300,  con doblador de  frecuencia  y 
módulo sintonizable de colorantes. 

Laboratorio de caracterización de Sensores de gases, que cuenta con  

 11  líneas de gases  (5 para corrosivos, 5 para no corrosivos y uno para  inflamables)+ 

aire+he+n2 con válvulas de seguridad inflamable N2 He 

 4 conjuntos de controladores de flujo másico para crear mezclas (2 para mezcla binarias, 
uno  para mezcla  de  hasta  3  gases  y  uno  para  4)  con  un  sistema  para  controlar  la 
humedad de la mezcla 

 Sistemas de medida de impedancia compleja 

Laboratorio de tecnología de materiales para el sensado químico o biológico 

 Sistemas de ataque electroquímico para la fabricación de materiales nanoestructurados 

basados en alúmina nano‐porosa 

 AA‐CVD 

 Sistema de depósito electroneumátici por drop coating y por air brushing 

 Screen printing 

 Horno de cinta horno tubular mufla y estufa de secado 

 Espectrómetro de masas con head space sampler 

 Maquina de soldadura por ultrasonido 

 Sistema de molido orbital por bolas 

Laboratorios  del  Centro  de  ciencias  Ómicas  (en  ellos  residen  los  equipos  utilizados  por 
SIPOMICS) 
Espectrómetros de masas 

•  LC‐TOF/MS  (Agilent G3250AA). 
•  LC‐QQQ (Agilent G6410A) 
•  LC‐Q‐TOF/MS  (Agilent 6530 Q‐TOF, LC/MS) 
•  GC‐MS  (Agilent G1099A/MSD5973) 
•  GCxGC‐TOF (LECO Pegasus 4D GCxGC‐TOFMS) 
•  LC‐ Orbitrap Velos Pro + ETD 
•  LC‐Q‐TOF/MS (Agilent iFunnel 6550) 
•  LC‐Q‐TOF/MS  (Agilent 6530 Q‐TOF, LC/MS)  
•  2 x LC‐QQQ (Agilent iFunnel G6490AA) 
•  GC‐QQQ (Agilent G7010AA) 
•  GC‐ Q‐TOF (Agilent  G7200AA) 
•  GCxGC‐ TOF (LECO Pegasus 4D GCxGC‐TOFMS) 
•  MALDI‐ TOF‐TOF (Bruker ultrafleXtreme™ MALDI‐TOF/TOF) 

Espectrómetros NMR (resonancia magnética nuclear) 
•  600 MHz Bruker Avance III + cryoprobe + ScanJet 
•  500 MHz Bruker Avance III + HR‐MAS probe 
 

Laboratorio de electrónica de Potencia 

 Micro red CC (dimensionada para una casa unifamiliar  con conexión a: 

o Aerogeneradores de eje vertical y horizontal 
o Pilas de combustible 
o 5 kWp de paneles solares agrupados en series reconfigurables 
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o Baterías de ácido‐plomo, ion Litio y supercondensadores 
o Cargas activas de hasta 7.2 kW, 750 V y 360 A 

 Cámara de test climática 

 Cámara anecoica y equipo de test de EMI’s 

 Diversos motores CC (de inducción, brushless, de reluctancia conmutada…) 

 Simulador en tiempo real OPAL‐RT OP5600. 

 Equipos de laboratorio 
o Fuentes de alimentación CC de hasta 10 kW, 6 kV y 160 A 
o Fuentes CA monofásicas (1 kVA) y trifásicas (6 kVA) 
o Osciloscopios digitales de altas prestaciones 
o Analizador de respuesta en frecuencia Venable 3120 
o Analizador de potencia de 6 canales Voltech PM6000 
o Analizadores de inductancias y capacidades (LCR) en su punto de trabajo 
o Analizador de redes eléctricas Dranetz PowerGuia 440S 
o Sistemas de desarrollo y programación de microcontroladores y DSP’s 

 

Laboratorio de Fabricación de circuitos impresos 

 2 Insoladoras doble cara 

 Fresadora control numérico 

 Cizallas eléctrica y mecánica 

 Laminadora doble cara 

 Sistemas para el soldado de componentes 

 Maquina PICK & PLACE con Sistema de visión MANTIS para componentes de montaje 
superficial 

Se  cuenta además  con el  Servicio de Recursos Científicos  y Técnicos de  la Universidad que, 
además de coordinar la gestión de los residuos de los diferentes laboratorios, permite el uso de 
los siguientes equipos 

 Sala Blanca 

 Servicios de microscopía diversos: de fuerzas atómicas (AFM), electrónicos de rastreo 
(SEM), de rastreo ambiental (ESEM) y de transmisión (TEM), de rastreo cofocal láser y 
Raman FTIR 

 Difracción por rayos X (XRD) 

 Servicios de cromatografía para gases y líquidos, así como Espectrometría de masas, de 
masas  por  tiempo  de  vuelo  (TOF)  o  MALDI  TOF,  Espectrometría  de  Infrarrojo  y 
Espectrometría de resonancia magnética nuclear 

 Termogravimetría 

La biblioteca del Campus tiene una superficie de 1900 m2, con capacidad para alrededor de 500 
personas. Actualmente la biblioteca cuenta con unas 1500 revistas y más de 90000 ejemplares 
de libros. A través de la web la biblioteca se puede acceder electrónicamente a los catálogos de 
las más prestigiosas editoriales científicas y de  Ingeniería. Además del  tradicional servicio de 
préstamo de  libros  y  revistas,  la biblioteca dispone  también de un  servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles. Adjuntos a la biblioteca hay espacios de lectura y trabajo, con un área 
de 1036 m2. Toda la biblioteca cuenta con conexión a la red inalámbrica y cableada. 
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La  biblioteca  ha  iniciado  desde  hace  años  un  profundo  cambio  y  adaptación  a  las  nuevas 
tecnologías  y metodologías docentes para  transformarse  en  un Centro de Recursos para  el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Este centro, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
URV en Julio de 2008 será el espacio donde estudiantes y PDI encontrarán de forma integrada 
los  productos  y  servicios  que  necesitan  para  desarrollar  sus  actividades  de  aprendizaje, 
docencia,  investigación  y  formación  continuada.  Se  pretende  convertir  la  biblioteca  en  un 
entorno que haga posible la integración de servicios informáticos, bibliotecarios, pedagógicos, 
de información institucional, audiovisuales y lingüísticos, entre otros. Para ello se han habilitado 
salas  de  trabajo  que  permiten  a  los  estudiantes  y  PDI  del  centro  aprovechar  los  recursos 
disponibles. Los objetivos que se pretende conseguir con este centro son  

 Concentrar y rentabilizar los servicios de apoyo a la comunidad universitaria.  

 Potenciar el trabajo en equipos polivalentes que contribuyan a la mejora de la gestión 
de la información y el conocimiento.  

 Ser más competitivos y eficientes en la gestión.  

 Contribuir al mejor acceso a la información de la comunidad universitaria, 
especialmente de los estudiantes. 

 

En la actualidad, el catálogo de servicios que ofrece, además de los propios de una biblioteca, 
es:  

 Información general y acogida de la universidad.  

 Apoyo a la formación del profesorado.  

 Laboratorio de idiomas.  

 Búsqueda activa de trabajo.  

 Salas de estudio.  

 Servicio informático para estudiantes.  

 Creación y elaboración de materiales docentes y multimedia. 
 

La URV dispone, además, del Servicio de Entorno Virtual de Enseñanza‐Aprendizaje. Este servicio, 
basado en la plataforma Moodle, ofrece a profesores y estudiantes:  

 Un espacio privado por asignatura y curso, con las funciones estándares de la plataforma 
Moodle y otras desarrolladas internamente en la URV para cubrir necesidades específicas.  

 Difusión,  documentación  y  formación  tecnológica  y metodológica,  en  el  uso  de  la 
plataforma.  

 Soporte y  resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y  teléfono, con  la 
posibilidad de concertar reunión presencial con un técnico especializado.  

 
Además  de  posibilitar  la  realización  de  videoconferencias  vía  software,  la  URV  dispone, 
repartidas por los distintos centros que la integran, de 13 salas de videoconferencia adecuadas 
para facilitar el desarrollo de la actividad docente a través de esta tecnología. 
 

Una  de  estas  Salas  es  la  Sala  de  Grados  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería,  con 
capacidad para 96 personas, con acceso a  Internet wifi y equipada con material audiovisual 
avanzado.  Además  de  esta  sala,  donde  esta  previsto  realizar  algunos  seminarios  y  la 
presentación de trabajos anual en formato congreso, se dispone de otra sala para seminarios de 
unos 40 m2,  sin considerar el conjunto de aulas del Campus para  llevar a cabo  la  formación 
transversal o específica prevista en el programa. 
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Servicios de orientación al doctorando: 

La Universitat Rovira i Virgili dispone además de diversos Servicios que pone a disposición de la 
comunidad universitaria y de los que los doctorandos pueden beneficiarse, como el Servicio de 
acogida a estudiantes Internacionales, la bolsa de vivienda o la Bolsa de Trabajo. La acogida de 
estudiantes  Internacionales  en  la  URV  esta  gestionada  por  el  I‐Center 
(http://www.urv.cat/international/en_index.html), ofreciendo Servicios como  la búsqueda de 
residencia (a través de la Bolsa de Vivienda), trámites administrativos como la obtención de la 
tarjeta de residencia, etc. Los estudiantes del Estado Español también tienen acceso a la bolsa 
de  vivienda,  para  ayudarles  a  gestionar  su  acomodación. 
(http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/es_index.html). Para asesorarles en 
su  incorporación  al  Mercado  laboral,  además  de  la  Bolsa  de  trabajo 
(http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/es_index.html),  la  URV  participa, 
junto con el resto de Universidades catalanas, en las Jornadas para futuros doctores organizadas 
con la colaboración de la de la Secretaria d’Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 
En este foro se presentan  las diferentes alternativas profesionales al finalizar  los estudios de 
doctorado. Cabe destacar que en los programas de doctorado previos al actual, los doctorandos 
tienen  una  elevada  tasa  de  éxito  en  colocarse  una  vez  finalizada  su  tesis.  De  las  44  tesis 
presentadas en este periodo, un 50 % han obtenido  contratos postdoctorales en diferentes 
centros de  investigación, tanto nacionales como extranjeros, un 16 % han obtenido plaza de 
Profesor/a en diferentes Universidades, un 16 % han obtenido un contrato en empresa y un 
16 % trabaja de técnico en centros de investigación. 

Por  otro  lado,  en  el  marco  del  programa  se  dispone  de  una  amplia  red  de  centros  de 
investigación para facilitar las estancias de investigación de los doctorandos. Dichas estancias se 
financian habitualmente, ya sea mediante las convocatorias de becas, tanto a nivel estatal como 
autonómico  o  a  cargo  de  los  presupuestos  de  las  redes  temáticas  del VII  Programa Marco 
europeo en las que participan los grupos de investigación del Programa. En los últimos 5 años, 
el 87 % de los doctorandos que han solicitado becas de movilidad en convocatorias competitivas 
la han obtenido. Para aquellos pocos estudiantes que no consiguen financiación externa para la 
realización de sus estancias, ya sea vía convocatoria de becas competitivas,  con cargo a las redes 
temáticas  a nivel europeo en  las que  se participa o  con  cargo  a Proyectos de  investigación 
europeos, el programa de doctorado dispone de bolsas de movilidad para ayudar a sufragar los 
gastos del viaje y la estancia. Otras acciones de movilidad como la asistencia a congresos de los 
doctorandos, que se considera un factor importante en la formación de los doctores, se financia 
a través de la Bolsa de Movilidad de 3er Ciclo de la Universidad, que suele complementarse con 
aportaciones  de  los  grupos  de  investigación  en  los  que  participan  los  doctorandos.  Esta 
financiación ha garantizado hasta el momento que todos  los doctorandos puedan asistir a un 
mínimo de un congreso al año. 
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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

2 14 7 4 2 29

Temps 
parcial

1 1

Temps 
complert

4,05 3,96 3,29 3,20 2,00 3,30

Temps 
parcial

4,10 4,10

Temps 
complert

100,0% 71,4% 85,7% 100,0% 0,0% 75,9%

Temps 
parcial

0,0% 0,0%

Temps 
complert

50,0% 71,4% 71,4% 75,0% 100,0% 72,4%

Temps 
parcial

100,0% 100,0%

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

Tesis defensades

Durada doctorat

% doctors amb menció 
internacional

% doctors amb cum 
laudes



Taula 6.2  de l’annex 6
Evolució dels abandonaments

Curs 
acadèmic

Motiu abandonament Matriculabl
e

Abandonament % 
Abandonament

Reprèn 
estudis

C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 06/09/2019): NO PRESENTAT 1 0,00%
Motius sense informar 38 1 2,63%
Total 39 1 2,56%
C. No superació de l'avaluació del curs 2017-18 (CDE 07/09/2018): NO PRESENTAT 4 0%
C. No superació de l'avaluació del curs 2018-19 (CDE 06/09/2019): NO PRESENTAT 1 0%
D. Supera la permanència (data límit 26/02/2018). No ha demanat la segona pròrroga. 1 0%

39 0%
Total 45 0%
B. No haver formalitzat la matrícula el curs acadèmic 2016-17 (baixa d'ofici aprovada pel CDE 
de 27/07/2017).

1 1 100%

B. No haver formalitzat la matrícula el curs acadèmic 2016-17 (baixa d'ofici aprovada pel CDE 
de 27/07/2017). 1 1 100%

C. No superació de l'avaluació del curs 2017-18 (CDE 07/09/2018): NO PRESENTAT 3 0%
D. Supera la permanència (data límit 26/02/2018). No ha demanat la segona pròrroga. 1 0%

35 0%
Total 41 2 4,88%
B. No formalització de matrícula CURS 2017-18 (no s'ha reincorporat després d'una baixa 
temporal que finalitzava el 21/12/2016). Abandonament d'ofici aprovat pel CDE del 
27/04/2018.

1
0%

B. No haver formalitzat la matrícula el curs acadèmic 2016-17 (baixa d'ofici aprovada pel 
CDE de 27/07/2017).

1
0%

C. No superació de l'avaluació del curs 2017-18 (CDE 07/09/2018): NO PRESENTAT 2 0%
D. Supera la permanència (data límit 26/02/2018). No ha demanat la segona pròrroga. 1 0%

22 0%
Total 27 0 0
B. No haver formalitzat la matrícula el curs acadèmic 2016-17 (baixa d'ofici aprovada pel 
CDE de 27/07/2017).

1
C. No superació de l'avaluació del curs 2017-18 (CDE 07/09/2018): NO PRESENTAT 1
D. Supera la permanència (data límit 26/02/2018). No ha demanat la segona pròrroga. 1

12
Total 15 0,00%

167 3 1,80%

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

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

TOTAL



Taula 6.3  de l’annex 6
Nombre de resultats científics de les tesis doctorals

Títol article/patent Editorial publicació Referència publicació Sex
e

Data lectura 
tesis

Tipus publicació Curs 
academic 
lectura tesis

Total 
publicacion
s

Nongeminate Recombination Dynamics-Device 
Voltage Relationship in Hybrid PbS Quantum Dot/C-60 
Solar Cells

AMER CHEMICAL SOC JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 2013 , vol.  
117 pp.  17470 - 17476 DOI:  10.1021/jp4059824

H 23/11/2015 Article 2015-2016 1
Photo-induced charge recombination kinetics in 
MAPbI(3-x)Cl(x) perovskite-like solar cells using low 
band-gap polymers as hole conductors

ROYAL SOC CHEMISTRY CHEMICAL COMMUNICATIONS 2014 , vol.  50 pp.  
14566 - 14569 DOI:  10.1039/c4cc06338d

H 23/11/2015 Article 2015-2016 1
Optoelectronic Studies of Methylammonium Lead 
Iodide Perovskite Solar Cells with Mesoporous TiO2: 
Separation of Electronic and Chemical Charge 
Storage, Understanding Two Recombination Lifetimes, 
and the Evolution of Band Offsets during J-V 
Hysteresis

AMER CHEMICAL SOC JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
2015 , vol.  137 pp.  5087 - 5099 DOI:  
10.1021/jacs.5b00761

H 23/11/2015 Article 2015-2016 1
The influence of the mesoporous TiO2 scaffold on the 
performance of methyl ammonium lead iodide (MAPI) 
perovskite solar cells: charge injection, charge 
recombination and solar cell efficiency relationship

ROYAL SOC CHEMISTRY JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2015 , vol.  
3 pp.  22154 - 22161 DOI:  10.1039/c5ta06041a

H 23/11/2015 Article 2015-2016 1
Decreasing Charge Losses in Perovskite Solar Cells 
Through mp-TiO2/MAPI Interface Engineering

AMER CHEMICAL SOC CHEMISTRY OF MATERIALS 2016 , vol.  28 pp.  207 - 
213 DOI:  10.1021/acs.chemmater.5b03902 H 23/11/2015 Article 2015-2016 1

The effect of the silica thickness on the enhanced 
emission in single particle quantum dots coated with 
gold nanoparticles

ROYAL SOC CHEMISTRY RSC ADVANCES 2013 , vol.  3 pp.  10691 - 10695 
DOI:  10.1039/c3ra41685b

D 25/11/2015 Article 2015-2016 1
Dual core quantum dots for highly quantitative 
ratiometric detection of trypsin activity in cystic fibrosis 
patients

ROYAL SOC CHEMISTRY NANOSCALE 2014 , vol.  6 pp.  13623 - 13629 DOI:  
10.1039/c4nr03952a

D 25/11/2015 Article 2015-2016 1
Light-Driven Organocatalysis Using Inexpensive, 
Nontoxic Bi2O3 as the Photocatalyst

WILEY-V C H VERLAG GMBHANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 
2014 , vol.  53 pp.  9613 - 9616 DOI:  
10.1002/anie.201405118 D 25/11/2015 Article 2015-2016 1

Lanthanide-doped nanoparticles for specific 
recognition of toll-like receptor (TLR) in human 
neutrophils

ROYAL SOC CHEMISTRY RSC ADVANCES 2014 , vol.  4 pp.  15040 - 15047 
DOI:  10.1039/c3ra48018f

D 25/11/2015 Article 2015-2016 1
The influence of the mesoporous TiO2 scaffold on the 
performance of methyl ammonium lead iodide (MAPI) 
perovskite solar cells: charge injection, charge 
recombination and solar cell efficiency relationship

ROYAL SOC CHEMISTRY JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2015 , vol.  
3 pp.  22154 - 22161 DOI:  10.1039/c5ta06041a

D 25/11/2015 Article 2015-2016 1
Compound identification in gas chromatography/mass 
spectrometry-based metabolomics by blind source 
separation

ELSEVIER JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 2015 , vol.  
1409 pp.  226 - 233 DOI:  
10.1016/j.chroma.2015.07.044 H 20/10/2016 Article 2016-2017 1

Avoiding hard chromatographic segmentation: A 
moving window approach for the automated resolution 
of gas chromatography-mass spectrometry-based 
metabolomics signals by multivariate methods

ELSEVIER JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 2016 , vol.  
1474 pp.  145 - 151 DOI:  
10.1016/j.chroma.2016.10.066

H 20/10/2016 Article 2016-2017 1
eRah: A Computational Tool Integrating Spectral 
Deconvolution and Alignment with Quantification and 
Identification of Metabolites in GC/MS-Based 
Metabolomics

AMER CHEMICAL SOC ANALYTICAL CHEMISTRY 2016 , vol.  88 pp.  9821 - 
9829 DOI:  10.1021/acs.analchem.6b02927

H 20/10/2016 Article 2016-2017 1
Automated resolution of chromatographic signals by 
independent component analysis-orthogonal signal 
deconvolution in comprehensive gas 
chromatography/mass spectrometry-based 
metabolomics

ELSEVIER IRELAND LTD COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN 
BIOMEDICINE 2016 , vol.  130 pp.  135 - 141 DOI:  
10.1016/j.cmpb.2016.03.007

H 20/10/2016 Article 2016-2017 1
Baitmet, a computational approach for GC-MS library-
driven metabolite profiling

SPRINGER METABOLOMICS 2017 , vol.  13 pp.  93 - DOI:  
10.1007/s11306-017-1223-x H 20/10/2016 Article 2016-2017 1

Dynamic Modeling of Self-Oscillating Resonant IEEE 2015 IEEE 16TH WORKSHOP ON CONTROL AND H 07/01/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1
Design of self-oscillating resonant converters based on 
a variable structure systems approach

INST ENGINEERING TECHNOLOGY-IETIET POWER ELECTRONICS 2016 , vol.  9 pp.  111 - 
119 DOI:  10.1049/iet-pel.2014.0964 H 07/01/2017 Article 2016-2017 1

Dynamic Modeling and Control of Self-Oscillating 
Parallel Resonant Converters Based on a Variable 
Structure Systems Approach

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INCIEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 
2017 , vol.  32 pp.  1469 - 1480 DOI:  
10.1109/TPEL.2016.2541170 H 07/01/2017 Article 2016-2017 1

6.78 MHz Self-Oscillating Parallel Resonant Converter 
Based on GaN Technology

IEEE 2017 THIRTY SECOND ANNUAL IEEE APPLIED 
POWER ELECTRONICS CONFERENCE AND 
EXPOSITION (APEC) 2017 , vol.  pp.  1594 - 1599 DOI: 

H 07/01/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1
Two-Dimensional Analytical Modeling of Non-Linear 
Charge Injection in Bottom-Contact Organic Field-
Effect Transistors

SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERINGORGANIC FIELD-EFFECT TRANSISTORS XII; AND 
ORGANIC SEMICONDUCTORS IN SENSORS AND 
BIOELECTRONICS VI 2013 , vol.  8831 pp.  883118 - 
DOI:  10.1117/12.2024117 H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Two-dimensional Bias Dependent Model for the 
Screening Length in Double-Gate Tunnel-FETs

IEEE 2013 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ULTIMATE INTEGRATION ON SILICON (ULIS) 2013 , 
vol.  pp.  29 - 32 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Model for Investigation of I-on/I-off Ratios In Short-
Channel Junctionless Double Gate MOSFETs

IEEE 2013 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ULTIMATE INTEGRATION ON SILICON (ULIS) 2013 , 
vol.  pp.  85 - 88 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Unified Charge Model for Short-Channel Junctionless 
Double Gate MOSFETs

TECHNICAL UNIV LODZ MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND 
SYSTEMS, MIXDES 2013 2013 , vol.  pp.  75 - 80 DOI: 

H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1
Two-dimensional Physics-based Modeling of 
Electrostatics and Band-to-Band Tunneling in Tunnel-
FETs

TECHNICAL UNIV LODZ MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND 
SYSTEMS, MIXDES 2013 2013 , vol.  pp.  81 - 85 DOI: 

H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1
A 2D closed form model for the electrostatics in hetero-
junction double-gate tunnel-FETs for calculation of 
band-to-band tunneling current

ELSEVIER SCI LTD MICROELECTRONICS JOURNAL 2014 , vol.  45 pp.  
1144 - 1153 DOI:  10.1016/j.mejo.2014.04.033

H 05/07/2017 Article 2016-2017 1
Modeling and performance study of nanoscale double 
gate junctionless and inversion mode MOSFETs 
including carrier quantization effects

ELSEVIER SCI LTD MICROELECTRONICS JOURNAL 2014 , vol.  45 pp.  
1220 - 1225 DOI:  10.1016/j.mejo.2014.04.029

H 05/07/2017 Article 2016-2017 1
Compact Model for Short-Channel Junctionless 
Accumulation Mode Double Gate MOSFETs

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INCIEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 
2014 , vol.  61 pp.  288 - 299 DOI:  
10.1109/TED.2013.2281615 H 05/07/2017 Article 2016-2017 1

3-D Compact Model for Nanoscale Junction less Triple-
Gate Nanowire MOSFETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 2014 44TH EUROPEAN 
SOLID-STATE DEVICE RESEARCH CONFERENCE 
(ESSDERC 2014) 2014 , vol.  pp.  258 - 261 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Improved Analytical Potential Modeling in Double-Gate 
Tunnel-FETs

IEEE 2014 PROCEEDINGS OF THE 21ST INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS & SYSTEMS (MIXDES) 2014 , vol.  pp.  49 - 
53 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1



Two-Dimensional Modeling of an Ultra-Thin Body 
Single-Gate Si Tunnel-FET

IEEE 2014 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ULTIMATE INTEGRATION ON SILICON (ULIS) 2014 , 
vol.  pp.  101 - 104 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Analytical Approach to Consider Gaussian Junction 
Profiles in Compact Models of Tunnel-FETs

IEEE 2015 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS) 2015 , 
vol.  pp.  213 - 216 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Implementation of a DC Compact Model for Double-
Gate Tunnel-FET Based on 2D Calculations and 
Application in Circuit Simulation

IEEE 2016 46TH EUROPEAN SOLID-STATE DEVICE 
RESEARCH CONFERENCE (ESSDERC) 2016 , vol.  
pp.  456 - 459 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Comparative Numerical Analysis and Analytical RDF-
Modeling of MOSFETs and DG Tunnel-FETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS (MIXDES 2016) 2016 , vol.  
pp.  47 - 51 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Modeling Approach for Rapid NEGF-Based Simulation 
of Ballistic Current in Ultra-Short DG MOSFETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS (MIXDES 2016) 2016 , vol.  
pp.  52 - 57 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Numerical Analysis and Analytical Modeling of RDF in 
DG Tunnel-FETs

IEEE 2016 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS 2016) 
2016 , vol.  pp.  64 - 67 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Charge based, continuous compact model for the 
channel current in organic thin-film transistors for all 
regions of operation

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTDSOLID-STATE ELECTRONICS 2017 , vol.  133 pp.  17 - 
24 DOI:  10.1016/j.sse.2017.04.002

H 05/07/2017 Article 2016-2017 1
Analytical Modeling of RDF Effects on the Threshold 
Voltage in Short-Channel Double-Gate MOSFETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS - MIXDES 2017 2017 , vol.  
pp.  127 - 131 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

DC/AC Compact Modeling of TFETs for Circuit 
Simulation of Logic Cells Based on an Analytical 
Physics-Based Framework

IEEE COMPUTER SOC 2017 25TH AUSTROCHIP WORKSHOP ON 
MICROELECTRONICS (AUSTROCHIP) 2017 , vol.  pp.  
6 - 10 DOI:  10.1109/Austrochip.2017.10 H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Static Noise Margin Analysis of 8T TFET SRAM Cells 
Using a 2D Compact Model Adapted to Measurement 
Data of Fabricated TFET Devices

IEEE 2017 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS 2017) 
2017 , vol.  pp.  39 - 42 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Compact Modeling of Intrinsic Capacitances in Double-
Gate Tunnel-FETs

IEEE 2017 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS 2017) 
2017 , vol.  pp.  140 - 143 DOI: H 05/07/2017 Proceedings Paper 2016-2017 1

Advanced analytical modeling of double-gate Tunnel-
FETs - A performance evaluation

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTDSOLID-STATE ELECTRONICS 2018 , vol.  141 pp.  31 - 
39 DOI:  10.1016/j.sse.2017.11.009 H 05/07/2017 Article 2016-2017 1

Optical Monitoring of the Capillary Filling Dynamics 
Variation in Nanoporous Anodic Alumina toward 
Sensing Applications

AMER CHEMICAL SOC LANGMUIR 2016 , vol.  32 pp.  10467 - 10472 DOI:  
10.1021/acs.langmuir.6b02459

D 18/09/2017 Article 2016-2017 1
Sustained, Controlled and Stimuli-Responsive Drug 
Release Systems Based on Nanoporous Anodic 
Alumina with Layer-by-Layer Polyelectrolyte

SPRINGEROPEN NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2016 , vol.  11 
pp.  372 - DOI:  10.1186/s11671-016-1585-4

D 18/09/2017 Article 2016-2017 1
3D Nanoporous Anodic Alumina Structures for 
Sustained Drug Release

MDPI NANOMATERIALS 2017 , vol.  7 pp.  227 - DOI:  
10.3390/nano7080227 D 18/09/2017 Article 2016-2017 1

SMALLER AND 'HERNIATED' HDL IN PATIENTS 
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

ELSEVIER IRELAND LTD ATHEROSCLEROSIS 2014 , vol.  235 pp.  E171 - E171 
DOI:  10.1016/j.atherosclerosis.2014.05.495 D 22/11/2017 Meeting Abstract 2017-2018 1

LIPOSCALE: A NOVEL ADVANCED LIPOPROTEIN 
TEST BASED ON 2D DIFFUSION-ORDERED H-1 
NMR SPECTROSCOPY

ELSEVIER IRELAND LTD ATHEROSCLEROSIS 2014 , vol.  235 pp.  E218 - E218 
DOI:  10.1016/j.atherosclerosis.2014.05.647

D 22/11/2017 Meeting Abstract 2017-2018 1
LIPOSCALE: A NOVEL ADVANCED LIPOPROTEIN 
TEST BASED ON 2D DIFFUSION-ORDERED 1H 
NMR SPECTROSCOPY

ELSEVIER IRELAND LTD ATHEROSCLEROSIS 2015 , vol.  241 pp.  E37 - E38 
DOI:  10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.137

D 22/11/2017 Meeting Abstract 2017-2018 1
PROTEOME ANALYSES OF HDL PARTICLES 
ALLOWS TO IDENTIFY BIOMARKERS OF DISEASE 
ACTIVITY IN SLE PATIENTS: GELSOLIN, INDIAN 
HEDGEHOG PROTEIN AND S100A8

BMJ PUBLISHING GROUP ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2015 , vol.  
74 pp.  205 - 205 DOI:  10.1136/annrheumdis-2015-
eular.4796

D 22/11/2017 Meeting Abstract 2017-2018 1
Liposcale: a novel advanced lipoprotein test based on 
2D diffusion-ordered H-1 NMR spectroscopy

AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INCJOURNAL OF LIPID RESEARCH 2015 , vol.  56 pp.  
737 - 746 DOI:  10.1194/jlr.D050120 D 22/11/2017 Article 2017-2018 1

Remarkable quantitative and qualitative differences in 
HDL after niacin or fenofibrate therapy in type 2 
diabetic patients

ELSEVIER IRELAND LTD ATHEROSCLEROSIS 2015 , vol.  238 pp.  213 - 219 
DOI:  10.1016/j.atherosclerosis.2014.12.006

D 22/11/2017 Article 2017-2018 1
Lipoprotein hydrophobic core lipids are partially 
extruded to surface in smaller HDL: "Herniated" HDL, a 
common feature in diabetes

NATURE PUBLISHING GROUPSCIENTIFIC REPORTS 2016 , vol.  6 pp.  19249 - DOI:  
10.1038/srep19249

D 22/11/2017 Article 2017-2018 1
Effect of diets rich in either saturated fat or n-6 
polyunsaturated fatty acids and supplemented with 
long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids on plasma 
lipoprotein profiles

NATURE PUBLISHING GROUPEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 
2017 , vol.  71 pp.  1297 - 1302 DOI:  
10.1038/ejcn.2017.56

D 22/11/2017 Article 2017-2018 1
LIPOPROTEIN PARTICLE NUMBER AND SIZE 
DISTRIBUTION IN APPARENTLY HEALTHY SPANISH 
POPULATION ACCORDING TO SEX AND AGE, 
ASSESSED BY NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

ELSEVIER IRELAND LTD ATHEROSCLEROSIS 2017 , vol.  263 pp.  E86 - E86 
DOI: 

D 22/11/2017 Meeting Abstract 2017-2018 1
Improvement of the omega 3 index of healthy subjects 
does not alter the effects of dietary saturated fats or n-
6PUFA on LDL profiles

W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INCMETABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 2017 , 
vol.  68 pp.  11 - 19 DOI:  
10.1016/j.metabol.2016.11.014 D 22/11/2017 Article 2017-2018 1

Design and evaluation of standard lipid prediction 
models based on H-1-NMR spectroscopy of human 
serum/plasma samples

SPRINGER METABOLOMICS 2015 , vol.  11 pp.  1394 - 1404 DOI:  
10.1007/s11306-015-0796-5

H 27/11/2017 Article 2017-2018 1
Unravelling and Quantifying the "NMR-Invisible" 
Metabolites Interacting with Human Serum Albumin by 
Binding Competition and T2 Relaxation-Based 
Decomposition Analysis

AMER CHEMICAL SOC JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2017 , vol.  16 
pp.  1847 - 1856 DOI:  10.1021/acs.jproteome.6b00814

H 27/11/2017 Article 2017-2018 1
LipSpin: A New Bioinformatics Tool for Quantitative H-1 
NMR Lipid Profiling

AMER CHEMICAL SOC ANALYTICAL CHEMISTRY 2018 , vol.  90 pp.  2031 - 
2040 DOI:  10.1021/acs.analchem.7b04148 H 27/11/2017 Article 2017-2018 1

Analytical Approach to Consider Gaussian Junction 
Profiles in Compact Models of Tunnel-FETs

IEEE 2015 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS) 2015 , 
vol.  pp.  213 - 216 DOI: H 15/12/2017 Proceedings Paper 2017-2018 1

Implementation of a DC Compact Model for Double-
Gate Tunnel-FET Based on 2D Calculations and 
Application in Circuit Simulation

IEEE 2016 46TH EUROPEAN SOLID-STATE DEVICE 
RESEARCH CONFERENCE (ESSDERC) 2016 , vol.  
pp.  456 - 459 DOI: H 15/12/2017 Proceedings Paper 2017-2018 1

Comparative Numerical Analysis and Analytical RDF-
Modeling of MOSFETs and DG Tunnel-FETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS (MIXDES 2016) 2016 , vol.  
pp.  47 - 51 DOI: H 15/12/2017 Proceedings Paper 2017-2018 1



Modeling Approach for Rapid NEGF-Based Simulation 
of Ballistic Current in Ultra-Short DG MOSFETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS (MIXDES 2016) 2016 , vol.  
pp.  52 - 57 DOI: H 15/12/2017 Proceedings Paper 2017-2018 1

Numerical Analysis and Analytical Modeling of RDF in 
DG Tunnel-FETs

IEEE 2016 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS 2016) 
2016 , vol.  pp.  64 - 67 DOI: H 15/12/2017 Proceedings Paper 2017-2018 1

A quantum wave based compact modeling approach 
for the current in ultra-short DG MOSFETs suitable for 
rapid multi-scale simulations

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTDSOLID-STATE ELECTRONICS 2017 , vol.  137 pp.  70 - 
79 DOI:  10.1016/j.sse.2017.08.006

H 15/12/2017 Article 2017-2018 1
Analytical Modeling of RDF Effects on the Threshold 
Voltage in Short-Channel Double-Gate MOSFETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS - MIXDES 2017 2017 , vol.  
pp.  127 - 131 DOI: H 15/12/2017 Proceedings Paper 2017-2018 1
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On-Skin Tunable RFID loop Tag for Epidermal 
Applications

IEEE 2015 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
ANTENNAS AND PROPAGATION & USNC/URSI 
NATIONAL RADIO SCIENCE MEETING 2015 , vol.  pp.  
202 - 203 DOI: H 23/07/2018 Proceedings Paper 2017-2018 1

Wireless Breathing Sensor Based on Wearable 
Modulated Frequency Selective Surface

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INCIEEE SENSORS JOURNAL 2017 , vol.  17 pp.  1285 - 
1292 DOI:  10.1109/JSEN.2016.2645766 H 23/07/2018 Article 2017-2018 1

Wearable Sensors Based on Modulated Frequency 
Selective Surfaces

IEEE 2017 47TH EUROPEAN MICROWAVE CONFERENCE 
(EUMC) 2017 , vol.  pp.  942 - 945 DOI: H 23/07/2018 Proceedings Paper 2017-2018 1

A Wearable, Wireless, and Long Lifetime Device to 
Detect Sleep Disorder Diseases
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Enhanced detection of nitrogen dioxide via combined 
heating and pulsed UV operation of indium oxide nano-
octahedra

BEILSTEIN-INSTITUT BEILSTEIN JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY 2016 
, vol.  7 pp.  1507 - 1518 DOI:  10.3762/bjnano.7.144

H 07/09/2018 Article 2017-2018 1
Pulsed UV light activated gas sensing in tungsten 
oxide nanowires

ELSEVIER SCIENCE BV PROCEEDINGS OF THE 30TH ANNIVERSARY 
EUROSENSORS CONFERENCE - EUROSENSORS 
2016 2016 , vol.  168 pp.  351 - 354 DOI:  
10.1016/j.proeng.2016.11.118 H 07/09/2018 Proceedings Paper 2017-2018 1
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DOI:  10.1002/pssa.201800526 H 08/07/2019 Article 2018-2019 1

UMEM based 1/f noise model for amorphous ESL 
IGZO TFTs

IEEE 2019 LATIN AMERICAN ELECTRON DEVICES 
CONFERENCE (LAEDC) 2019 , vol.  pp.  68 - 71 DOI: H 08/07/2019 Proceedings Paper 2018-2019 1

PRO-ATHEROGENIC LIPOPROTEIN PROFILE 
ASSOCIATED WITH WHITE MATTER LESIONS IN 
CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS: A 1H-NMR 
METABOLOMIC APPROACH

ELSEVIER IRELAND LTD ATHEROSCLEROSIS 2016 , vol.  252 pp.  E223 - E224 
DOI:  10.1016/j.atherosclerosis.2016.07.193

D 11/07/2019 Meeting Abstract 2018-2019 1
METABOLOMIC APPROACH TO WHITE MATTER 
LESIONS IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS 
IDENTIFIES A NOVEL METABOLIC PROFILE 
ASSOCIATED WITH THESE LESIONS

OXFORD UNIV PRESS NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 2016 , 
vol.  31 pp.  251 - 251 DOI: 

D 11/07/2019 Meeting Abstract 2018-2019 1
CHARACTERIZATION OF GLYCOPROTEIN AND 
LIPOPROTEIN PROFILES OF RHEUMATOID 
ARTHRITIS (RA) PATIENS BY H-1-NUCLEAR 
MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY (H-1-
NMR)

ELSEVIER IRELAND LTD ATHEROSCLEROSIS 2017 , vol.  263 pp.  E121 - E121 
DOI: 

D 11/07/2019 Meeting Abstract 2018-2019 1
Unravelling and Quantifying the "NMR-Invisible" 
Metabolites Interacting with Human Serum Albumin by 
Binding Competition and T2 Relaxation-Based 
Decomposition Analysis

AMER CHEMICAL SOC JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2017 , vol.  16 
pp.  1847 - 1856 DOI:  10.1021/acs.jproteome.6b00814

D 11/07/2019 Article 2018-2019 1
Type 1 diabetes: the association between H-1-NMR 
plasma glycoproteins and subclinical atherosclerosis

SPRINGER DIABETOLOGIA 2019 , vol.  62 pp.  S544 - S544 DOI: 
D 11/07/2019 Meeting Abstract 2018-2019 1

Selective Organic Contacts for Methyl Ammonium 
Lead Iodide (MAPI) Perovskite Solar Cells: Influence of 
Layer Thickness on Carriers Extraction and Carriers 
Lifetime

AMER CHEMICAL SOC ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2017 , 
vol.  9 pp.  21599 - 21605 DOI:  
10.1021/acsami.7b06638

H 15/07/2019 Article 2018-2019 1
Ionic-to-electronic current amplification in hybrid 
perovskite solar cells: ionically gated transistor-
interface circuit model explains hysteresis and 
impedance of mixed conducting devices

ROYAL SOC CHEMISTRY ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE 2019 , vol.  
12 pp.  1296 - 1308 DOI:  10.1039/c8ee02362j

H 15/07/2019 Article 2018-2019 1
Energy alignment and recombination in perovskite 
solar cells: weighted influence on the open circuit 
voltage

ROYAL SOC CHEMISTRY ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE 2019 , vol.  
12 pp.  1309 - 1316 DOI:  10.1039/c9ee00528e

H 15/07/2019 Article 2018-2019 1
Analysis of Current Unbalance and Torque Ripple 
Generated by Simulations of Voltage Unbalance in 
Induction Motors

SPRINGER-VERLAG BERLINAPPLIED COMPUTER SCIENCES IN ENGINEERING 
2017 , vol.  742 pp.  469 - 481 DOI:  10.1007/978-3-319-
66963-2_42 D 19/07/2019 Proceedings Paper 2018-2019 1

Voltage and current performance of a three-phase 
transformer under unbalanced voltage supply

IEEE 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING 
(ISFEE) 2018 , vol.  pp.  - DOI: D 19/07/2019 Proceedings Paper 2018-2019 1

Charge Injection, Carriers Recombination and HOMO 
Energy Level Relationship in Perovskite Solar Cells

NATURE PUBLISHING GROUPSCIENTIFIC REPORTS 2017 , vol.  7 pp.  6101 - DOI:  
10.1038/s41598-017-06245-5 H 22/11/2019 Article 2019-2020 1

Analysis of Photoinduced Carrier Recombination 
Kinetics in Flat and Mesoporous Lead Perovskite Solar 
Cells

AMER CHEMICAL SOC ACS ENERGY LETTERS 2017 , vol.  2 pp.  182 - 187 
DOI:  10.1021/acsenergylett.6b00600

H 22/11/2019 Article 2019-2020 1
Hot electron injection into semiconducting polymers in 
polymer based-perovskite solar cells and their fate

ROYAL SOC CHEMISTRY NANOSCALE 2019 , vol.  11 pp.  23357 - 23365 DOI:  
10.1039/c9nr06297a H 22/11/2019 Article 2019-2020 1



Supramolecular Coordination of Pb2+ Defects in 
Hybrid Lead Halide Perovskite Films Using Truxene 
Derivatives as Lewis Base Interlayers

WILEY-V C H VERLAG GMBHCHEMPHYSCHEM 2019 , vol.  20 pp.  2702 - 2711 
DOI:  10.1002/cphc.201900068

H 22/11/2019 Article 2019-2020 1
Improved Carrier Collection and Hot Electron 
Extraction Across Perovskite, C-60, and TiO2 
Interfaces

AMER CHEMICAL SOC JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
2020 , vol.  142 pp.  1236 - 1246 DOI:  
10.1021/jacs.9b09182 H 22/11/2019 Article 2019-2020 1

Implementation of a DC Compact Model for Double-
Gate Tunnel-FET Based on 2D Calculations and 
Application in Circuit Simulation

IEEE 2016 46TH EUROPEAN SOLID-STATE DEVICE 
RESEARCH CONFERENCE (ESSDERC) 2016 , vol.  
pp.  456 - 459 DOI: H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

Comparative Numerical Analysis and Analytical RDF-
Modeling of MOSFETs and DG Tunnel-FETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS (MIXDES 2016) 2016 , vol.  
pp.  47 - 51 DOI: H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

Modeling Approach for Rapid NEGF-Based Simulation 
of Ballistic Current in Ultra-Short DG MOSFETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS (MIXDES 2016) 2016 , vol.  
pp.  52 - 57 DOI: H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

Numerical Analysis and Analytical Modeling of RDF in 
DG Tunnel-FETs

IEEE 2016 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS 2016) 
2016 , vol.  pp.  64 - 67 DOI: H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

A quantum wave based compact modeling approach 
for the current in ultra-short DG MOSFETs suitable for 
rapid multi-scale simulations

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTDSOLID-STATE ELECTRONICS 2017 , vol.  137 pp.  70 - 
79 DOI:  10.1016/j.sse.2017.08.006

H 29/11/2019 Article 2019-2020 1
Analytical Modeling of RDF Effects on the Threshold 
Voltage in Short-Channel Double-Gate MOSFETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS - MIXDES 2017 2017 , vol.  
pp.  127 - 131 DOI: H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

Non-Iterative NEGF Based Model for Band-to-Band 
Tunneling Current in DG TFETs

IEEE PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE MIXED DESIGN OF INTEGRATED 
CIRCUITS AND SYSTEMS - MIXDES 2017 2017 , vol.  
pp.  143 - 148 DOI: H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

DC/AC Compact Modeling of TFETs for Circuit 
Simulation of Logic Cells Based on an Analytical 
Physics-Based Framework

IEEE COMPUTER SOC 2017 25TH AUSTROCHIP WORKSHOP ON 
MICROELECTRONICS (AUSTROCHIP) 2017 , vol.  pp.  
6 - 10 DOI:  10.1109/Austrochip.2017.10 H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

Static Noise Margin Analysis of 8T TFET SRAM Cells 
Using a 2D Compact Model Adapted to Measurement 
Data of Fabricated TFET Devices

IEEE 2017 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS 2017) 
2017 , vol.  pp.  39 - 42 DOI: H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

Compact Modeling of Intrinsic Capacitances in Double-
Gate Tunnel-FETs

IEEE 2017 JOINT INTERNATIONAL EUROSOI WORKSHOP 
AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ULTIMATE 
INTEGRATION ON SILICON (EUROSOI-ULIS 2017) 
2017 , vol.  pp.  140 - 143 DOI: H 29/11/2019 Proceedings Paper 2019-2020 1

Advanced analytical modeling of double-gate Tunnel-
FETs - A performance evaluation

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTDSOLID-STATE ELECTRONICS 2018 , vol.  141 pp.  31 - 
39 DOI:  10.1016/j.sse.2017.11.009 H 29/11/2019 Article 2019-2020 1

Analytical modeling of capacitances in tunnel-FETs 
including the effect of Schottky barrier contacts

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTDSOLID-STATE ELECTRONICS 2019 , vol.  159 pp.  
191 - 196 DOI:  10.1016/j.sse.2019.03.062 H 29/11/2019 Article 2019-2020 1

2-D Physics-Based Compact DC Modeling of Double-
Gate Tunnel-FETs

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INCIEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 
2019 , vol.  66 pp.  132 - 138 DOI:  
10.1109/TED.2018.2856891 H 29/11/2019 Article 2019-2020 1

TOTAL 182



Taula 6.4 Annex 6

Evolució percentatge d'estudiants que han realitzat estades de recerca

Curs acadèmic Matriculats total

% 
Estudiants 
estades 
recerca

Estudiant Sex
e

Activitat País estada Institució estada Data ini 
estada

Data fi 
estada

S/N 
curs fi 
estada

Dies 
estad
a curs

Dies 
estada

Estudiants 
estades 
recerca

ACOSTA CAPILLA, LAURA KAREN D Estancia AUSTRÀLIA University of Adelaide 20/01/2020 18/04/2020 S 90 90 1
ESTALELLA RODRÍGUEZ, RAMON H Mobilitat al LAAS-CNRS FRANÇA LAAS-CNRS: "Laboratoire d'analyse et d'architecture des 

systèmes", pertanyent al "Centre national de la recherche 
scientifique".

01/03/2020 31/05/2020 S
92 92 1

GARCÍA ELVIRA, DAVID H Estancia en University of Colorado - Colorado Springs ESTATS UNITS D'AMÈRICA University of Colorado - Colorado Springs 01/09/2019 17/12/2019 S 78 108 1
IAKAB , STEFANIA-ALEXANDRA D Mobilitat en Polonia POLÒNIA Faculty of Chemistry

Jagiellonian University
16/09/2019 16/12/2019 S 77 92 1

MERINO RUIZ, CARLA MELISSA D Estancia de investigación internacional al ECI-LCSB-UoL LUXEMBURG The Environmental Cheminformatics group at the Luxembourg 
Centre for Systems Biomedicine (LCSB) of the University of 
Luxembourg (UoL)

01/07/2019 31/10/2019 S
31

123 1
MONTERO RAMA, MARIA DEL PILAR D Estancia COLÒMBIA Laboratorio de celdas solares del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT), Universidad de Antioquia28/09/2019 26/12/2019 S 87 90 1
GONZÁLEZ CASTAÑO, CATALINA D Estancia de investigación XILE Universidad Técnica Federico Santa Maria 02/01/2019 04/04/2019 S 93 93 1

Estancia de investigación al IDAEA-CSIC ESPANYA l¿Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior01/04/2019 30/06/2019 S 91 91
Estancia de investigación internacional al ECI-LCSB-UoL LUXEMBURG The Environmental Cheminformatics group at the Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) of the University of Luxembourg (UoL)01/07/2019 31/10/2019 N 92 123 1
Zebrafish embryo exposure experiments at IDAEA - CSIC ESPANYA ZEBRAFISH EXPOSURE TO 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butanal (NNA). ACUTE TOXICITY TEST01/04/2019 30/06/2019 S 91 91

NAVARRETE GATELL, ERIC H Estada JAPÓ Kyushu University 07/05/2019 04/08/2019 S 90 90 1
POL AIRA, LAURA D Estancia de movilidad ITÀLIA University of Pisa 01/06/2019 31/08/2019 S 92 92 1
RODRÍGUEZ SECO, CRISTINA D École Polytechnique Fédéral de Lausanne SUÏSSA, CONFEDERACIÓ École Polytechnique Fédéral de Lausanne 02/09/2018 22/12/2018 S 83 112 1

Stay at theEnvironmental Cheminformatics Group at the Luxembourg Centre forLUXEMBURG Environmental Cheminformatics Group at the Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxembourg17/09/2018 21/12/2018 S 82 96
Untargeted approach for the analysis of dust samples LUXEMBURG Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, Luxembourg University 24/09/2018 24/12/2018 S 85 92 1

BOADA NAVARRO, MARTÍ H Estada 3 mesos a l'empresa Ardeje, a Valence, França FRANÇA Ardeje 10/05/2018 11/08/2018 S 94 94 1
ECKSTEIN , CHRIS H Research stay at Uni of Adelaide, Australia AUSTRÀLIA University of Adelaide, School of Chemical Engineering, South Australia28/01/2018 28/05/2018 S 121 121 1
GELMETTI , ILARIO H 3 months stay in Piers Barnes group, Imperial College London REGNE UNIT Imperial College London 22/09/2017 22/12/2017 S 83 92 1

Amorphous IGZO TFT characterization and Modeling ALEMANYA AdMOS GmbH - Advanced Modeling Solutions 01/06/2018 25/09/2018 S 117 117 1
Secondment ALEMANYA AdMOS GmbH - Advanced Modeling Solutions 01/03/2018 31/05/2018 S 92 92

GONZALEZ LEON, ORIOL H Erasmus UTG (Poland) POLÒNIA Universitat Techonolgical of Gdansk 22/08/2016 24/11/2016 S 55 95 1
Estancia de investigación ALEMANYA Physicalchemistry I 25/09/2017 22/12/2017 N 6 89
Estancia de investigación en FAU, Erlangen, Alemania ALEMANYA Friedrich Alexander University (FAU) at Erlangen-Nüremberg01/03/2017 31/08/2017 S 184 184 1
Practiques en empresas, CUBIT ITÀLIA CUBIT, Polo Tecnologico e Scientifico 15/01/2017 31/05/2017 S 137 137 1
Pràctiques en empreses, CUBIT ITÀLIA CUBIT, Polo tecnologico e scientifico 17/07/2016 15/01/2017 S 107 183
Estada a EE.UU. fins l'octubre del 2016 ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of California San Diego 30/06/2016 01/10/2016 S 1 94
Estada de mobilitat als EEUU ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of California 04/07/2016 04/10/2016 S 4 93 1

RODRÍGUEZ SECO, CRISTINA D Estancia en Edimburgo REGNE UNIT University of Edinburgh 01/05/2017 31/07/2017 S 92 92 1
SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ GUADALUPE H Movilidad PAÏSOS BAIXOS Vrije Universiteit Amsterdam 22/08/2016 19/11/2016 S 50 90 1

Mobility ALEMANYA Institute of Analytical and Bioanalytical Chemistry, Ulm University01/08/2017 01/10/2017 N 61 62 1
Secondment TUNÍSIA Institut Pastuer de Tunis 31/03/2017 30/05/2017 S 61 61

BARRILERO REGADERA, RUBÉN H Estancia pre-doctoral DINAMARCA department of Food Science (FOOD), University of Copenhagen01/09/2015 29/11/2015 S 60 90 1
BONACHE SAMANIEGO, RICARDO H Estancia de mobilidad 2016 ESTATS UNITS D'AMÈRICAColorado Power Electronics Center (CoPEC), University of Colorado at Boulder08/02/2016 08/06/2016 S 122 122 1

Estada a EE.UU. fins l'octubre del 2016 ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of California San Diego 30/06/2016 01/10/2016 N 93 94 1
Estada de mobilitat als EEUU ESTATS UNITS D'AMÈRICAUniversity of California 04/07/2016 04/10/2016 N 89 93
Estada REPÚBLICA TXECA University of Technology 17/08/2015 17/11/2015 S 48 93
Estada a la Universitat de Tecnologia a BRNO REPÚBLICA TXECA Universitat de Tecnologia de BRNO facultat d'enginyeria elèctrica i comunicacions departament de microelectrònica17/08/2015 17/11/2015 S 48 93 1

WELEAREGAY , TESFALEM GEREMARIAMH Visiting Researcher SUÈCIA Uppsala University 01/07/2015 30/11/2015 S 61 153 1
DOMINGO ALMENARA, XAVIER H Mobilitat de 3 mesos a Universitat Amsterdam PAÏSOS BAIXOS Universiteit van Amsterdam 01/04/2015 01/07/2015 S 92 92 1
HAIN , FRANZISKA MARIE D Technische Hochschule Mittelhessen ALEMANYA Technische Hochschule Mittelhessen 01/01/2015 31/08/2015 S 243 243 1
MATAS ADAMS, ALBA MARÍA D Estancia ALEMANYA ZIK-HIKE 01/04/2015 25/08/2015 S 147 147 1
MÉNDEZ DÍAZ, JUAN FRANCISCO H ESTANCIA DE MOVILIDAD ESPANYA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 19/03/2015 04/08/2015 S 139 139 1

Estada REPÚBLICA TXECA University of Technology 17/08/2015 17/11/2015 N 45 93
Estada a la Universitat de Tecnologia a BRNO REPÚBLICA TXECA Universitat de Tecnologia de BRNO facultat d'enginyeria elèctrica i comunicacions departament de microelectrònica17/08/2015 17/11/2015 N 45 93 1

WELEAREGAY , TESFALEM GEREMARIAMH Visiting Researcher SUÈCIA Uppsala University 01/07/2015 30/11/2015 N 92 153 1
ESTANCIA DE MOVILIDAD II ESPANYA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 07/07/2014 07/08/2014 S 32 32
ESTANCIA DE MOVILIDAD III ESPANYA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 07/07/2014 07/08/2014 S 32 32
ESTANCIA MOVILIDAD IV UNIVERSIDAD ROVIRA I VRGILI 06/09/2013 06/03/2014 S 157 182 1

BELEÑO SAENZ, KELVIN DE JESUS H TOMA DE MUESTRAS DE JABALIES EN PLATAFORMA METABOLOMICA EN REUS -1
CAÑUETO RODRÍGUEZ, DANIEL H PhD Doctoral Stay at European Bioinformatics Institute REGNE UNIT -1
HAIN , FRANZISKA MARIE D Silvaco Cambridge -1
MÉNDEZ DÍAZ, JUAN FRANCISCO H ESTANCIA MOVILIDAD ESPANYA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 17/03/2017 29/07/2015 -596

Total 4064 4516 35

-1

2014-15 27 22.22

VILALTA MONTLLEÓ, DÍDAC H

2013-14 16 6.25
MÉNDEZ DÍAZ, JUAN FRANCISCO H

H

2015-16 46 10.87 PORTA BATALLA, MARIA D

VILALTA MONTLLEÓ, DÍDAC H

2016-17 52 13.46

JIMÉNEZ LÓPEZ, JESÚS H

MILICI , STEFANO H

PORTA BATALLA, MARIA D

WELEAREGAY , TESFALEM GEREMARIAM

2019-20 42 14.29

2018-19 45 13.33

2017-18 52

MUHEA , WONDWOSEN ESHETU

MERINO RUIZ, CARLA MELISSA D

TORRES GENE, SONIA D

H

7.69





























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


