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PREÀMBUL 

L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 

VIRGILI 

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD en endavant) de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que es va crear 

el curs 2004-05, es va adaptar 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 en endavant) i es 

van ratificar formalment les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat existents en aquell 

moment, constituïdes el juliol de 2013. 

L’EPD és l'estructura que, en col·laboració amb 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, ...), té per objecte 

fonamental organitzar el doctorat a la URV. 

Així l’EPD es configura com una estructura dedicada als estudis de doctorat i té com objectius principals 

potenciar la qualitat dels programes i estudis de doctorat, facilitar la planificació, organització i execució 

dels estudis de doctorat, donar resposta a les necessitats de les persones que intervenen en els estudis 

de doctorat, organitzar i gestionar les tasques administratives relatives al doctorat, així com col·laborar 

en la captació d’estudiants i en la seva inserció laboral. 

La Universitat, ha de vetllar per la qualitat i l’especialització dels estudis de doctorat mitjançant l’EPD, tot 

fomentant la cooperació interuniversitària i la internacionalització, i n’ha d’avaluar periòdicament els 

resultats. 

L'Escola de Postgrau i 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, així com una formació de 

qualitat de nivell internacional adreçada als investigadors en formació (o estudiants de doctorat), tant en 

l’àmbit de formació com en el de la formació per a la recerca. A més a més, l’EPD també té com a missió 

garantir l'eficiència en la gestió, l’aplicació de polítiques d’impuls, foment i difusió de la recerca a la 

societat, i també l’impuls de l'excel·lència de la recerca, 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.  

En aquest sentit l’EPD de la URV va participar molt activament en la gestació de l’Agrupació Catalana 

d’Escoles de Doctorat (ACED) que es va reunir per primer cop el 4 de desembre de 2013 a la nostra 

universitat i s’ha continuat reunint regularment per tal de posar en comú experiències d’èxit i propostes 

de millora en aquest àmbit. També participa en la Conferència de Directors d’Escoles de Doctorat (CDED) 

i ha assistit a gran nombre de les conferències anuals que es duen a terme. I recentment s’ha incorporat 

al grup d’escoles de doctorat de la AURORA European University Alliance. 

http://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/
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Així mateix, l’EPD participa activament al Comitè d’Escoles de Doctorat de l’Associació Europea 

d’Universitats  ( EUA), on al juny del 2016, la URV  va organitzar i acollir una de les reunions anuals amb el 

tema “ Doctoral Education: A dilema of quality and quantity?  

El curs 2013-14, la URV va implantar 23 programes de doctorats verificats per ANECA al juliol del 2013. 

Actualment, el curs 2020-21, els programes vigents són els següents, agrupats per branques de 

coneixement: 

ARTS I HUMANITATS 

 Antropologia i Comunicació 

 Ciutat, Territori i Planificació Sostenible (interuniversitari coordina URV) 

 Arqueologia Clàssica (interuniversitari coordina URV) 

 Erasmus Mundus de Quaternari i Prehistòria (En extinció des de el curs 19-20) 

 Quaternari i Prehistòria (implantat el curs 2020-21) 

 Ciència cognitiva i llenguatge (interuniversitari) 

 Estudis Humanístics 

CIÈNCIES 

 Ciència i Tecnologia Química 

 Enologia i Biotecnologia 

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 

 Dret 

 Tecnologia Educativa 

 Economia i Empresa 

 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) 

 

Dels 25 programes de doctorat ofertats actualment, el curs 2020-21 es van sotmetre a acreditació 5 

programes de doctorat propis de l’àmbit de les enginyeries i de les ciències els quals  han obtingut una 

acreditació en progrés cap a l’excel·lència, així mateix dels programes de doctorat interuniversitaris 

coordinats per altres universitat sotmesos a acreditació també han aconseguit una acreditació favorable. 

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7701/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7724/index
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7715/index
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7704/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7721/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7708/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7703/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7707/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7705/index
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7718/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7706/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7723/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7725/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7702/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7711/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7722/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7717/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7719/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7712/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7709/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7710/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7716/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7713/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7720/index/
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I recentment durant el curs 2021-22 s’ha sotmès a acreditació els aspectes transversals de l’EPD dels quals 

encara no tenim els resultats (veure autoinforme a l’Evidència P2.16)  

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 del nombre d’estudiants, tesis defensades i directors/es.  

 Curs acadèmic 2019-20 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) 289 302 337 322 325 279  254 

Estudiants Matriculats  1277 1215 1155 994 776 502  254 

Tesis defensades a TC 147 137 141 84 28 8  1 

Tesis defensades a TP 11 16 13 8 1 1  0 

Directors/es totals 982 946 919 866 776 689  547 

Directors/es tesis defensades 179 213 208 142 48 13  2 

Font: URV en xifres dades a 10 desembre 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. 

D’altra banda, l’EPD impulsa la formació dels doctorands i doctorandes; així el curs 2016-17, va començar 

a oferir els cursos de formació transversal, emmarcats en el Programa de Formació transversals (PFT) de 

Doctorat de la URV (veure estàndard 1.2 de l’autoinforme).  

 

1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA  

El Programa de Doctorat de Turisme i Oci de la URV verificat pel Consejo de Universidades el 23 de juliol 

de 2013 es va implantar el curs 2013-14. 

Aquest programa dóna continuïtat als programa homònim d’anteriors regulacions. Les línies de recerca 

que contempla són també de continuïtat amb les del doctorat anterior, igualment suportades per grups 

d’investigació en diversos camps disciplinaris que tenen a veure amb el territori, la mobilitat i el 

comportament del viatger, i la industria del viatge i del turisme. El ventall de línies de recerca, com 

correspon a la trentena d’investigadores i investigadors consolidats que dirigeixen aquesta recerca, al 

nombre de doctorands/es, uns 35 de mitjana per curs en els diferents estadis de realització de la tesi, i un 

ritme de defensa de tesis amb una mitjana les 3 per curs acadèmic (2017-18 a 2019-20), en una tendència 

creixent, van ser redefinides i compactades durant el curs 2017-18 seguint la proposta del pla de millora 

[2015-16-PM4] de l’ISPD 2015-16 (Evidència P2.7), i la corresponent modificació va rebre informe 

favorable d’AQU Catalunya amb data 2 de juliol de 2019. Les novetats introduïdes pel marc regulador de 

l’RD 99/2011  en particular la regulació d’activitats formatives, l’explicitació del contracte mutu 

doctorand/a-director/a a través de la carta de compromís, la limitació de la durada de les tesis i l’avaluació 

anual del doctorand/a   no han alterat els resultats ja obtinguts en el passat, el que s’explica per la llarga 

tradició investigadora dels grups que acullen aquests estudiants i la qualitat acreditada de la recerca que 

s’hi efectua. La nova regulació sí que ha repercutit en l’augment de tasques administratives, en les 

http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorands/formacio-transversal/
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funcions de la coordinació i de la Comissió Acadèmica, i també en la professionalització de la direcció de 

tesis i del paper del doctorand o doctoranda. 

El programa de Turisme i Oci compta amb una Comissió Acadèmica (des d’ara CA) formada per 7 membres 

que es reuneix regularment de forma presencial (Evidència P1.1): el coordinador que la presideix, un 

membre del Departament de Geografia, un del Departament d’Economia (també coordinador de la 

titulació de postgrau en Gestió de les Destinacions Turístiques, el 2º cicle de formació que més 

directament es relaciona amb aquest programa doctoral), un del Departament de Gestió d’Empreses, un 

del Departament de Computer Science i Matemàtiques, un del Departament de Comunicació  els cinc 

departaments de la URV que donen suport al programa, i també la Degana de la Facultat de Turisme i 

Geografia que representa la seu principal de les activitats del Programa. La freqüència de les reunions 

ordinàries  és mensual (Evidència P1.2), gairebé sempre presencials, excepcionalment virtuals si l’ordre 

del dia ho permet o també en convocatòries extraordinàries (i va ser virtual durant tota la durada de 

l’estat d’alarma determinat pel COVID-19). Els membres es comuniquen regularment per correu 

electrònic, reben una convocatòria pel coordinador, amb documents annexos per a la discussió i ratificació 

de propostes, amb 1-2 setmanes d’antelació. A les reunions es comenten les informacions rebudes en 

Comitè de Direcció de l’Escola (des d’ara CDE) i es debaten temes rellevants del programa, s’analitzen les 

tesis dipositades i es resolen afers de tràmit. Les activitats fonamentals de la comissió són les següents: 

a) decisió sobre les admissions d’estudiants en el programa; b) coordinació de l’assignació de directors/es; 

c) avaluació del seguiment anual dels estudiants i elaboració d’informes sobre renovació de contractes 

predoctorals; d) anàlisi i aprovació dels dipòsits de tesis doctorals; e) priorització de les candidatures als 

premis extraordinaris anuals de Tesis Doctorals; f) revisió dels continguts de les línies de recerca del 

programa; g) revisió i actualització del professorat del programa; h) planificació i implementació 

programes i activitats formatives pròpies del programa; i i) manteniment i actualització dels continguts 

del web del programa. 

La CA del programa ha funcionat de forma molt coordinada i amb excel·lent entesa dels seus membres 

des de l’inici. Els canvis de membres no han alterat aquest funcionament, de compromís amb la qualitat 

de la formació i de les tesis que es dipositen. La participació de professors i professores de diferents 

departaments de la URV i afiliats a grups d’investigació prou diversos, permet a la comissió valorar la 

diversitat de situacions que es presenten en una universitat, tant per a estudiants com a directors o 

directores. La CA valora de forma positiva aquesta complementarietat i el clima de treball. Així mateix el 

coordinador actua també com a representat del programa al CDE que es reuneix mensualment, en aquest 

òrgan participen els 25 coordinadors/es de programes de doctorat i és on es debaten i es prenen les 

decisions per garantir el correcte funcionament i bona organització dels programes de doctorat.  

Al Programa de Doctorat de Turisme i Oci s’hi van matricular, el curs 2019-2020, 60 estudiants de doctorat, 

incloent els de nou accés, i els matriculats durant el curs 2020-2021 són en el moment del tancament de 

l’informe, 51: el nombre de doctorands/es actius és dinàmic al llarg d’un curs, per una part per les 

diferents fases de preinscripció i matrícula, encara obertes, i per altra per la defensa de tesis doctorals. El 

programa compta amb 24 professors/es, 8 dones i 16 homes, que són directors/es de tesi permanents del 

programa, als que es sumen 14 investigadors/es col·laboradors puntuals (8 dones i 6 homes), 

majoritàriament d’altres institucions, que participen en codireccions. A finals del curs 2019-2020 s’havien 

defensat 11 tesis de regulacions anteriors i 10 tesis doctorals dintre d’aquest programa, regulat pel RD 

99/2011, iniciat a l’octubre del 2013 i del curs 2019-2020, en el moment de tancar aquest informe ja s’han 

defensat 2 tesis més. La totalitat de professors/es que participen en el programa pertanyen a 13 grups de 

recerca de la URV, entre els quals n’hi ha 11 reconeguts de la convocatòria 2017SGR de la Generalitat, 

dels quals 4 tenen com IP un professor/a del programa. Les línies de recerca són a dia d’avui 4, després 
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d’una revisió efectuada el 2018 que va portar a modificar el programa, modificació que va rebre informe 

favorable d’AQU Catalunya. El professorat acredita una activitat investigadora d’excel·lència, amb la 

participació en  més de 33 projectes competitius i més de 140 publicacions des del 2014. 

El programa de doctorat i l’EPD impulsen la internacionalització i l’excel·lència de les tesis, incentivant la 

mobilitat dels estudiants i les mencions internacionals, que han obtingut el 66,6% dels doctors d’aquest 

període.  

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 (des d’ara SIGQ). La redacció inicial a partir 

d’un model d’autoinforme amb comentaris i ajudes (Evidència P2.2) va a càrrec del coordinador o 

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

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.  

L’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, la guia d’aquests 

indicadors (Evidència P2.3), les dades addicionals necessàries per completar i contextualitzar la informació 

inclosa en el present informe i una presentació de l’autoinforme feta a coordinadors (Evidència P2.4) al 

CDE. 

Durant el procés d’elaboració s’ha tingut en compte també la memòria de verificació del programa del 

2013 (Evidència P2.5), l’informe d’AQU Catalunya de valoració del seguiment del programa (Evidència 

P2.6), l’informe de seguiment del programa de doctorat (des d’ara ISPD) (Evidència P2.7), la modificació 

de la memòria de verificació del 2018 (Evidència P2.8), els resultats de les enquestes de satisfacció de 

d’estudiants de doctorat, de directors/es i de titulats (Evidència E 3.4 i annexos 5 i 6), els indicadors i dades 

addicionals, i les revisions fetes per l’EPD i el GPiQ.  

En el present informe es consideren els set cursos transcorreguts des de la implantació del programa, 

immediata a la seva verificació, el 2013-2014, fins el darrer curs acadèmic complert, el 2019-20, i  

addicionalment s’han inclòs les dades provisionals del curs 2020-2021, fins al tancament d’aquest 

autoinforme. Les dades són provisionals ja que la matrícula finalitza el 15 de juny de 2021 i les defenses 

es computen fins el 30 de setembre de 2021.  

L’EPD es va reunir amb el GPiQ el 29 de gener de 2020. En la reunió es va revisar i ajustar el calendari 

d’elaboració i aprovació dels autoinformes (Evidència P2.11) i el Gabinet va traslladar els aspectes més 

rellevants a considerar durant tot el procés d’acreditació, com la constitució de la Comissió d’Avaluació 

Interna (CAI) i el període d’exposició pública de l’autoinforme a la web de l’EPD. 

En les reunions mensuals del CDE (Evidència P2.4) es va informant de les novetats del procés. Tot i així 

donat el volum de feina i la importància del procés d’acreditació, com s’ha comentat anteriorment, el 5 

de març de 2021 es va fer un CDE extraordinari amb els coordinadors/es implicats en les acreditacions del 

2021 a la URV (Evidència P2.15), on es va presentar els resultats de les acreditació del 2020,  el model 

d’autoinforme, les directrius per elaborar-lo, recomanacions de les acreditacions vers a l’excel·lència dels 

5 programes acreditats el 2020 així com les evidències i els annexos que forment part d’aquest i el 

calendari del procés d’elaboració. Posteriorment durant el maig i juny es van fer reunions de treball 

individuals entre l’EPD i els coordinadors/es per treballar més intensament els indicadors i l’autoinforme. 
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Posteriorment el 05 de maig de 2021 es va constituir la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) (Evidència 

P2.12) amb la composició que indica la Taula 2.1. 

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

NOM CÀRREC 

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

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

Dr. Antonio Russo Coordinador del Programa de doctorat en Turisme i Oci 

Dr. Anton Jordà Coordinador del Programa de doctorat en Dret 

Dr. Agustí Segarra Coordinador del Programa de doctorat en Economia i Empresa 

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. Laura Presicce Representant dels estudiants del programa de doctorat en Dret  

Sr. Guiseppe d’Amico 
Representant dels estudiants del programa de doctorat en Economia i 
empresa 

Dra. Fiammetta Brandajs Di 

Martion 
Representant a la CAI dels titulats del Programa de doctorat Turisme i Oci 

Font: Elaboració pròpia a juny de 2021. 

La CAI va revisar els autoinformes d’acreditació i el 19 de juliol de 2021  va aprovar els autoinformes 

d’acreditació i el pla de millora (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 GPiQ. Prèviament la comissió acadèmica del programa 

va revisar l’autoinforme i el 28 de juny va aprovar la primera versió i posteriorment després de les 

revisions el 23 de juliol va aprovar la versió definitiva. 

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 no s’ha rebut comentaris respecte l’autoinforme. 

Finalment un cop incorporades totes les recomanacions i revisions els autoinformes s’aproven per la CA 

de cada programa (Evidència P1.2.d) i el 30 de juny de 2021  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 Moodle específic de cada programa de doctorat, al qual es pot accedir a 

través del següent enllaç: https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79141. 

 

 

https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79141
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS  

 

A continuació es realitza una argumentació basada en evidències i indicadors 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 a l’annex, apartat 5 de l’informe, 

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 Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES). El programa compta amb un informe favorable de la sol·licitud de 

verificació del títol oficial en tots els aspectes i la corresponent verificació favorable per resolució del 

Consejo de Universidades. El 2019 es va lliurar a AQU Catalunya una modificació de la titulació que 

afectava bàsicament a les línies d’investigació del programa (Evidència P2.8) que també va rebre l’informe 

favorable. 

 

Codi RUCT: 5600199 

Data de Verificació: Valoració favorable d’AQU Catalunya, 15/03/2013 

    Verificació positiva,  Resolució del Consejo de Universidades de 23/07/2013 

Curs d'implantació del doctorat: 2013-2014 

Data sol·licitud modificació: 26/03/2019. Informe favorable d’AQU Catalunya: 02/07/2019 

Curs d’implantació de les modificacions: 2018-2019  

 

Justificació de les modificacions realitzades a la titulació 

L’EPD juntament amb els coordinadors/es van realitzar i presentar a la SEDE del ministeri les modificacions 

dels programes de doctorat d’acord amb  la definició del 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.  

L’ISPD (Evidència P2.7) proposava casi totes les accions de millora que no suposaven modificacions de la 

memòria, excepte la comentada anteriorment 2015-16-PM-4 Revisió de l’adequació de les línies de 

recerca a les necessitats dels doctorands potencials i major redistribució dels potencials nous matriculats 

entre els professors del programa. Al revisar les línies d’investigació i el professorat el programa ve 

presentar al ministeri una modificació de la memòria de verificació al març de 2019 (Evidència P 2.8), en 

aquesta modificació també es van presentar d’altres fruit de l’anàlisi del programa per adequar-se a la 

realitat. 

- Requisits d’accés i criteris d’admissió: supressió de l’exigència d’acreditació del nivell d’anglès per la 

admissió i el dipòsit de la tesis 

- Activitats formatives:  modificació de les activitats formatives obligatòries i optatives del programa 

amb adaptació als diferents perfils dels estudiants del programa  
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- Recursos humans: modificació dels recursos humans, grups i línies d’investigació vinculades al 

programa per racionalitzar i compactar l’oferta i distribuir millor les tesis entre professors i grups de 

diferents àmbits disciplinaris  

Totes accions que es van dur a terme durant el període successiu.  

El programa de Turisme i Oci no va rebre la valoració del informe de seguiment però si que va analitzar i 

revisar l’informe resum de les valoració d’AQU (Evidència P2.14), per tant no s’inclou cap referencia a la 

valoració del ISPD del programa ni al moodle ni a l’autoinforme. I no van sorgir modificacions fruit de les 

valoracions, només del pla de millora del ISPD del 2015-16. 

El 21 de març de 2019 es van lliurar a AQU Catalunya les modificacions comentades anteriorment respecte 

a la memòria del doctorat verificada, aprovades totes elles per la CA del programa de doctorat (Evidència 

P1.2.c) i pel Comitè de Direcció de l’EPD (Evidència P1.3.a). Aquestes modificacions adeqüen el programa 

de doctorat a la realitat del seu funcionament en dos aspectes importants: es redueixen a 4 les línies 

d’investigació, ajustades als macro-àmbits disciplinaris coberts pel programa, agrupant i donant més 

coherència a les línies preexistents; i es revisa el pla de formació amb activitats obligatòries i optatives i 

el seus pes en crèdits que cadascuna dona cap el compliment de 540 ECTS necessari per al dipòsit de la 

tesis.   A l’Evidència 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. I a la següent Taula 3.1.1 presenta resumidament aquestes 

modificacions. 

Taula 3.1.1.  Modificacions realitzades a la titulació amb valoració FAVORABLE d’AQU Catalunya  

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

 

La memòria de modificació del programa, amb les modificacions de la taula 3.1.1 va ser avaluada i 

aprovada per AQU Catalunya el 2 de juliol del 2019 (Evidència P2.9).  

Posterior a la implantació de les modificacions sol·licitades a AQU, el curs 2019-20 i 2020-21 fruit del 

seguiment i la anàlisis continuo del programa s’han detectat noves millores que no impliquen una 

Descripció 

modificació 

Justificació Origen de la 

proposta 

Curs 

implantació 

Aprovació 

per CDE 

Aprovació per 

AQU Catalunya 

 Es suprimeix el següent 
criteri d’admissió: En el caso 
que no tenga este nivel en el 
momento de la inscripción 
en el Doctorado, deberá 
acreditarlo previamente a la 
defensa de la tesis doctoral. 
Los mecanismos de 
acreditación serán fijados 
por  la Comisión Académica 
del programa 

Se considera que su 
eliminación contribuye a 
reducir una cierta confusión 
entre los estudiantes y, por el 
contrario, no altera la admisión 
del programa. 

Seguiment 
 

2018-2019 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3) 

Informe favorable 
(Evidència P2.9) 

Es modifica el nom del 
màster que dona accés al 
doctorat, deixant un nom 
genèric (Máster oficial en 
turismo) e 

     

Modificació de les activitats 
formatives del programa 
segons lo indicat al ISPD 
seguimien 

 Propostes de 
Millora de l’ ISPD,  

2016-2017 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3) 

Informe favorable 
(Evidència P2.9) 

Modificació dels recursos 
humans, i  líneas d’ 
investigació segons  lo 
indicat a l’ informe de 
seguimient 

Per racionalitzar les línies de 
recerca i fer una oferta més 
compacta i clara ajustada a la 
demanda de cada línia. 

Propostes de 
Millora de l’ ISPD 

2018-19 29/01/2019 
(Evidència 
P1.3) 

Informe favorable 
(Evidència P2.9) 
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modificació del programa ja que es consideren no substancial i que es resumeixen a la taula 3.1.2 i es 

detallem amb més precisió a l’Evidència P 2.13. 

 

Taula 3.1.2.  Notificació de noves modificacions realitzades a la titulació a partir del 2019. 

 

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

 

L’oferta de places del Programa de Doctorat de Turisme i Oci segons la memòria de verificació va ser de 8 

places de nou ingrés en el curs de la seva implantació, el 2013-14, i a partir del segon curs d’implantació, 

2014-15,12, nombre que es manté fins al curs 2020-21. De curs en curs s’avalua si demanar una ampliació 

contingent cap a 15 places ofertes en aquell curs per fer front a un nombre d’estudiants en procés de fer 

la matricula que no se sap si arribaran a fer-la. L’evolució de la demanda d’acord amb les sol·licituds de 

preinscripció rebudes automàticament a través de l’aplicació web (Taula 1.1 de l’annex 1) oscil·la entorn 

d’una mitjana de 31 i 13 del nombre d’admesos, sempre és inferior a 16.   

Les sol·licituds de preinscripció han estat variables, entre 19 i 36 , amb el mínim el curs 2013-14 i el màxim 

al curs 2019-20, amb una tendència a l’alça en els últims cursos. Del total de preinscripcions rebudes, els 

estudiants admesos que han formalitzat la matrícula per curs acadèmic des del 2013-14 fins al 2019-20  

han estat 7, 11, 10, 15, 13, 12, 13 respectivament, i durant el present curs 2020-21  al moment de tancar 

aquest informe, en què encara està oberta la segona fase de preinscripció i la matrícula, s’han preinscrit 

42 candidats/es dels quals n’han estat admesos 15, i 12 estan ja matriculats. La Taula 1.1 de l’annex 1 

detalla el procés de preinscripció fins a la matrícula. A partir del curs 2017-2018 s’hi detalla el motiu de 

no admissió que en el Programa de Turisme i Oci pot ser o bé per motius tècnics (manca de documentació 

o no complir els requisits de titulació) o bé per motius acadèmics, que tenen a veure amb la no acceptació 

de director o directors consultats en la base de una proposta de tesis mal definida o no suficientment 

proficient. L’exclusió per motius acadèmics ha estat de 48 casos al llarg del període, unes 6 de mitjana per 

promoció amb àmplies variacions. Per altra part, el percentatge de matriculats respecte al de preinscrits 

va del 37% (en 2013-14) al 87% (2017-18), i només excepcionalment els candidats/es admesos deixen de 

formalitzar la matrícula (4 al llarg de tot el període).  

Del total de 81 estudiants de nou accés matriculats al programa de doctorat entre els 7 cursos del 2013-

2014 al 2019-20, el 48,1% són dones: 71,4% el 2013-14, 36,4% el 2014-15, 50,0% el 2015-16, 40,0% el 

2016-17, 53,8% el 2017-18 , 33,3% el 2018-19 i 61,5% el curs 2019-20) (Taula 1.1 de l’annex 1). Tot i la 

variació interanual, la distribució per cursos és bastant homogènia i bastant propera a l’equilibri. Les 

diferències en els percentatges entre preinscripció i admissió i matrícula mostren que és més probable 

que les dones preinscrites siguin admeses a matrícula, com es pot veure a la taula 1.1 de l’annex 1. 

Del total de candidats admesos i matriculats al doctorat de turisme i oci, s’observa que al curs inicial 13-

14, cap dels matriculats va procedir de màsters de la URV, un 29% de màsters d’altres universitats 

nacionals i un 71% va ser de procedència estrangera  (taula 1.3 del annex 1). El percentatge de 

Descripció modificació Justificació Origen de la 
proposta 

Curs 
implantació 

Aprovació per CDE Aprovació per AQU 

S’actualitza la plantilla de professorat 
i col·laboradors  ( Evidència P2.13) 

Actualització de la plantilla  Acreditació 2020-21 30/06/2021 Modificacions no substancials 
de la memòria informades en 
l’acreditació 

S’introdueix una ‘Guia del Candidat’ 
(pt. 1) com eina d’informació i ajuda 
per els nous preinscrits  

Necessitat de millorar el procés 
d’admissió  

Acreditació 2019-20 20/07/2021 No implica modificació de la 
memòria 
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doctorands/es procedents de màsters URV va variar als cursos successius, arribant a un màxim del 41,7% 

al curs 2018-19. Mitjanament al llarg del període 2013-14 a 2019-20 aquest percentatge ha estat del 

21,9%. El percentatge de matriculats procedents des dels màsters de la resta del territori espanyol va 

tocar un mínim del 13,3% en curs 2016-17 i un màxim del 50% el curs 2015-16, amb una mitjana del 29,5% 

entre 2013-14 i 2019-20; els procedents de titulacions estrangeres, van ser un mínim del 10% el 2015-16 

i un màxim del 73,3% el 2016-17, amb una mitjana del 46,7%. Doncs, a banda de variacions interanuals, 

s’evidencia el caràcter prou internacional dels estudiants de nou accés, sense que hi hagi una tendència 

clara al creixement o disminució d’aquests números (veure Taula 3.1.3).  

Els màsters de procedència dels estudiants en universitats del SUC i de la resta d’Espanya és prou variat, 

amb pics de la Universitat de Barcelona entre les universitats del SUC i de la UCAM entre les de la resta 

d’Espanya. Entre les universitats estrangeres, s’hi compten fins a 129 universitats de procedència dels 

matriculats, amb molta dispersió; destaquen la Universidad Agraria Del Ecuador (4), la Islamic Azad 

University of Ahar, d’Iran (3), i la Universidade Do Porto, de Portugal (3).  

 

Taula 3.1.3 Evolució doctorands segons universitat de procedència dels doctorands/des 

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

Percentatge estudiants  de la URV 0,0% 27,3% 40,0% 13,3% 7,7% 41,7% 23,1% 

Percentatge d’altres universitats 

catalanes 

14,3% 18,2% 40,0% 6,7% 23,1% 8,3% 0,0% 

Percentatge d’universitats de la 

resta d’Espanya 

14,3% 18,2% 10,0% 6,7% 7,7% 8,3% 30,8% 

Percentatge d’estrangers 71,4% 36,4% 10,0% 73,3% 61,5% 41,7% 46,2% 

Font: URV en xifres dades a maig de 2021. 

 

En termes de captació, l’EPD ha definit 2 propostes de millora, la primera 2019-20 PM-EPD-1.1-01 millora 

les accions de captació per augmentar el nombre de preinscripcions, la segona 2019-20 PM-EPD-1.1-02 

per visibilitat i fer difusió dels objectius de desenvolupament sostenible.  

El que s’ha fet fins ara és promocionar la captació interna de titulats de màsters a través de la convocatòria 

de premi per a joves investigadors, les ajudes a matricula dels 3 cursos de doctorat, també tenim la nova 

convocatòria de contractes predoctorals Martí i Franques i en temes de gestió s’ha avançat el període de 

preinscripció a juliol que ha fet augmentar les sol·licituds d’estrangers i s’ha  classificar les línies 

d’investigació de 18 programes de doctorat i quedarà pendent fer la difusió a la web. 

El Programa de Doctorat de Turisme i Oci espera millorar la captació gràcies a la projecció internacional 

del seu professorat, la seva presencia i reputació a les xarxes d’educació i recerca en els àmbits del 

programa, i els projectes finançats que lideren o en els quals participen, considerem dons que aquestes 

són condicions estratègiques per atraure al programa candidats de bon nivell.  

 

La internacionalització 

Pel que fa a la nacionalitat dels estudiants de nou accés, el Programa de turisme o oci està fortament 

internacionalitzat, com mostra la Taula 1.2 de l’annex 1. El percentatge d’estudiants matriculats de nou 
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accés de nacionalitat estrangera oscil·la per curs entre el 9,1% (en 2014-15) i el 100% (al 2013-14), 

estabilitzant-se arran un 60% els últims cursos.  La procedència dels estudiants internacionals va ser al 

llarg del període considerat principalment d’Amèrica (28,9%), d’Àsia (20%) i de la resta de la Unió Europea 

10% (veure Figura 3.1.1). 

Figura 3.1.1. Distribució per nacionalitats dels estudiants de nou accés, 2013-14 a 2019-20 

 

 

El perfil d’ingrés 

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 CA del 

programa aplica els següents criteris de valoració específics (disponibles a la web del programa de 

doctorat http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/) a l’hora de 

valorar l’admissió d’un nou candidat/a: 
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Aquests criteris garanteixen que el perfil dels doctorands i les doctorandes del programa ajustat a les 

característiques del programa. El perfil de formació prèvia adequat és el de coneixements d’estudis 

turístics i d’altres branques de les ciències socials relacionades (economia, geografia, gestió d’empreses, 

comunicació, sociologia, antropologia, planificació, estudis culturals ets.) a nivell de màster, amb diferents 

orientacions segons la línia de recerca. Tanmateix, s’admeten estudiants que tot i que provinguin d’altres 

especialitzacions d’accés, puguin demostrar, en la fase de presentació de la proposta de recerca doctoral, 

un coneixement transversal dels àmbits disciplinaris i de les metodologies d’anàlisi relacionades amb 

l’objecte d’estudi proposat. Entre els requisits per a l’admissió els candidats/es han de presentar una 

sol·licitud de línia de recerca, dintre de l’oferta del programa. La CA podrà determinar l’adequació de la 

formació a la línia d’investigació. A més a més se’ls fa presentar un currículum vitae d’experiència 

acadèmica i professional així com una carta de motivació que també aclareixi les condicions  en les quals 

se faria el doctorat (a distància, amb beca, a temps complet o parcial, etc.), i una presentació del tema 

proposat per la tesis, que inclogui una justificació de la seva rellevància i que permeti avaluar el 

coneixement previ de la matèria sobre pel que fa la aproximació metodològica. En la base d’això el 

Coordinador del programa, en consultació amb els membres de la Comissió Acadèmica representants dels 

diferents àmbits (departaments) implicats, proposa als directors adscrits a les línies rellevants de revisar 

aquest material i finalment acceptar d’assumir la direcció (portant a una admissió acadèmica), demanar 

revisions i aclariments ulteriors, o rebutjar la proposta. Aquest procediment ha anat afinant-se al llarg del 

període que s’avalua, disposant ara d’un sistema eficaç de control de la disponibilitat i resposta dels 

directors.  

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 , es va adaptar 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 que assumeixi la direcció de la tesi (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 suport, que inclou una proposta de línia de recerca, 

faciliten l’assignació posterior del director o directora de tesi i asseguren la màxima afinitat entre les 

aspiracions dels doctorands/es i el potencial investigador del professorat del programa. El bon 

funcionament d’aquesta eina té una altra conseqüència: la formació prèvia és adequada a la línia de 

recerca. El programa considera suficient la formació prèvia amb continguts de estudis de turisme i les 

disciplines relacionades mencionades abans a nivell de màster, sense altres complements de formació. 

L’alineament entre la formació dels candidats/es i la línia de recerca es veu facilitada per la selecció prèvia 

de les convocatòries a contractes predoctorals a les quals una part d’ells poden haver optat ja en la fase 

de inscripció.  

No obstant la millora constant d’aquests procediments, es va notar com sobre tot per part dels candidats 

sol·licitants estrangers, i així assegurar-se un cert èxit en el procés d’admissió acadèmica. De fet, com s’ha 

vist abans, el percentatge de matriculats de nou accés respecte a les sol·licituds de preinscripció es situa 

mitjanament arran el 40% i respecte als que completen la preinscripció, arran el 55%. En alguns casos no 

arribar a formalitzar la matricula depèn de factors administratius (no obtenció de visats o d’ajuts, manca 

de documentació legalitzada o de títol vàlid per a l’accés) però en un nombre significatiu de casos es tracta 

d’estudiants que no s’admeten acadèmicament per no especificar suficientment bé la proposta de tesis o 

per no poder assegurar els coneixements bàsics necessaris. Doncs per ajudar aquest procés, en el curs 

2020-21, de forma experimental, es va redactar i enviar a tots els sol·licitants una Guia del Doctorand 

(Evidència 1.17) part 1, que en un futur estarà formada per 3 parts com es veurà a les propostes de millora.  

Actualment la part 1 de la guia està redactada en anglès i es presenta el programa i les seves línies, 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/adjunts%20access/Proposta%20Linia%20Investigacio.pdf
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s’explica el nivell d’exigència que posem a les carreres doctorals, se defineixen els passos a seguir en el 

procés d’admissió i les possibilitats d’obtenir ajuts, a més a més de detalls pràctic relacionats amb les 

modalitats d’estudi (temps total / parcial, presencialment o a distància) i els procediments a seguir per 

instal·lar-se a Tarragona. És una eina que va ser valorada molt positivament en el curs 2020-21, 

especialment per part dels estudiants estrangers poc familiaritzats amb el sistema d’estudis doctorals 

espanyol. Des del proper curs aquest instrument informatiu s’adopta formalment i això és una proposta 

de millora 2020-21.PM-1.1, amb l’objectiu de millorar, ja des del proper curs 2021-22, la taxa dels 

preinscrits que són admesos i arriben a matricular-se.  Perquè el seu perfil d’entrada s’adapta bé al nivell 

d’exigència d’aquest programa i entenen molt bé els passos a seguir per assegurar-se la admissió 

acadèmica. Més en general, això ajudarà a millorar els indicadors acadèmics per els doctorands, sobre tot 

en relació a la durada dels estudis, ja que tindran des del primer moment una idea més clara del perfil 

idoni per tenir èxit en aquest doctorat, de les febleses que caldrà enfortir amb el pla de formació, i del 

nivell d’exigència del programa sobre tot en relació a activitats formatives i avaluacions anuals.  Aquesta 

primera part de la Guia del Doctorand, que cobreix sobre tot el procés d’admissió, la obtenció d’ajuts i el 

començament dels estudis, es farà seguir en el curs que ve amb la 2º i 3º part d’aquesta guia, dedicades 

respectivament al progres en la redacció de la tesis, activitats formatives, difusió de resultats, mobilitats 

i avaluacions anuals, i relació amb el director (pt. 2) i amb el procés de dipòsit i defensa de la tesis (pt. 3).    

La CA disposa també del procés PR-EPD-022 Assignació, desassignació 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/a i amb les característiques del programa. És 

relativament freqüent incorporar a través d’aquest mecanisme codirectors/es externs.  

Fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del 

programa (Evidència P2.6) el 2006 l’EPD va dissenyar un programa d’ajuts a la matrícula per als estudiants 

de doctorat en règim de cotutela, que es va implantar el curs 2017-18. S’informa els estudiants i 

directors/es d’aquesta modalitat d’internacionalització però, no obstant això, no hi ha al nostre programa, 

pel moment estudiants amb codireccions estrangeres que s’hi acullen.  

 

El perfil dels estudiants matriculats 

Com s’ha mencionat anteriorment, l’evolució del total de doctorands/es matriculats al programa de 

doctorat ha anat augmentat des de  7, el curs 2013-14,  18 el curs 2014-15 , 25 el curs 2015-16, 38 el curs 

2016-17, 48 el curs 2017-18, 55 el curs 2018-19 i 60 el curs 2019-20.( veure taula 1.4 de l’annex1) .Fins al 

moment de tancament de l’informe, es compten 12 matriculats durant el curs 2020-21, que fan una 

matrícula total de 54. La distribució per sexe és homogènia i se situa entorna al 40% de dones i 60% 

d’homes, com s’observa a la taula 1.5 de l’annex 1. 

El percentatge d’estudiants estrangers entre el total de matriculats de cada curs, en no haver-hi 

pràcticament abandonaments, segueix la variabilitat que prové del percentatge d’estrangers de nou 

accés, i va augmentar des del 42,9% el curs 2013-14 fins al 70% el curs 2019-20 (veure Figura 3.1.1).  

La mitjana al llarg del període d’estudiants estrangers del total de matriculats ha estat del 60,5%%. Pel 

que fa a l’origen, la Figura 3.1.2 representa la distribució per nacionalitats de tots els estudiants 

matriculats durant el curs 2019-20 (Taula 1.6 de l’annex 1). Aquesta distribució es va estabilitzar al llarg 

del període 2013-14 a 2019-20, amb un 70% d’estudiants matriculats de nacionalitat estrangera.  

 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/COTUTELES/2019-2020/2019MEDEC-%20Bases%20_castella%20net.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/COTUTELES/2019-2020/2019MEDEC-%20Bases%20_castella%20net.pdf
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Figura 3.1.2. Distribució per nacionalitats de la totalitat d’estudiants matriculats en el programa. Curs 

2019-20 

  

Dels 82 estudiants de nou accés que s’havien matriculat al programa  des de el curs 2013-14 al 20-2021, 

11 van disposar d’un ajut per pagar la matrícula ja en la fase de inscripció i nou accés (el 13%). Aquest 

percentatge es manté al llarg dels estudis: de les 305 matrícules globalment efectuades en el programa 

durant aquest període, 36 van ser efectuades per estudiants als quals s’han concedit ajuts o beques (el 

11,8%) veure taula 3.1.3, s’observa que el nombre de doctorands amb beca ha anat augmentat de 2 el 

curs 2015-16 fins a 8 aquest darrer curs acadèmic, sobretot els doctorands amb ajuts FI. Per tan estem 

satisfets amb aquest increment que en bona part és degut a una millora del perfil d’ingrés de nou 

estudiants i a la capacitat dels grups relacionats de atraure amb èxit la concessió de beques vinculades a 

projectes competitius. S’ha de tenir en compte que és més habitual que els ajuts es concedeixin un cop 

començat els estudis, i que hi ha estudiants becats que han defensat les tesis.  

La Taula 1.4 i 5 de l’annex 1 aporta informació dels ajuts rebuts per estudiants del programa, basada en 

els ajuts de matrícula (FPI,FPU, FI, Martí i Franques, Cofund ). Es nota que les matricules d’estudiants amb 

contractes predoctorals son 18; els 18 restants són ajuts de matricula procedents de subvencions estatals 

(discapacitat, família nombrosa) o premis Joves Investigadors que es concedeixen en base competitiva (1 

per any) a estudiants de nou accés que han cursat màsters a la URV. A la taula 3.1.3 detallem el tipus de 

descompte dels 36 estudiants de doctorat durant el període. 
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Taula 3.1.3 Detall dels matriculats amb descomptes en matrícula. 

  Matriculats total 

Tipus ajut descoptes en matrícula Total 
2020-

21 
2019-

20 
2018-

19 
2017-

18 
2016-

17 
2015-

16 
2014-

15 
2013-

14 

Becari FI 5 2 2 1           

Becari Predoctoral FPI 2 1 1             

Becari Predoctoral FPU 4   1 1 1 1       

Convocatòria Martí Franquès 3   1 1 1         

Convocatòria Martí Franquès_Catalunya Caixa 3     1 1 1       

Convocatòria Martí i Franquès_SGR 1 1               

Discapacitat major o igual al 33% 5 2 1 1 1         

Família Nombrosa Categoria General -3 fills- 6 1 1 1 1 1 1     

Premis Futurs Joves Investigadors 7 1   1 2 2 1     

Total doctorands amb descomptes en matrícula 36 8 7 7 7 5 2 0 0 

% estudiants amb descomptes 11,8% 14,8% 11,7% 12,7% 14,6% 13,2% 8,0% 0,0% 0,0% 

Total doctorands matrículats 305 54 60 55 48 38 25 18 7 

Font: Urv en xifres a juny de 2021. 

 

Els grups de recerca de la URV tenen accés als contractes predoctorals Martí i Franquès (Evidència E1.13) 

suportats per la URV, programa històric de la URV des dels primers Plans de Recerca, tot i que la 

denominació és més recent. Els departaments que donen suport a aquest Doctorat disposen regularment 

de places en aquesta convocatòria malgrat la disminució dels últims cursos. La URV disposa també de 

contractes del Programa COFUND (Evidència E1.14), però aquesta línia d’ajuts no es va concedir a cap 

estudiant del programa fins al moment de tancament de l’informe. Tampoc vam tenir mai doctorands/es 

industrials pròpiament, si bé hi ha casos d’estudiants que van les pròpies tesis amb contractes vinculats a 

projectes d’entitats col·laboradores (com EURECAT).  

És evident doncs que els doctorands/es que disposen de contractes predoctorals són relativament pocs 

al nostre programa, i això es deu sobre tot al fet que hi participen 5 departaments que també tenen altres 

programes de doctorat propis, doncs costa que en el repartiment general entre departaments de la URV, 

com en el cas de les beques FI o Martí Franques, es demanin i concedeixin ajuts per fer el doctorat en 

Turisme i Oci; a més a més el fort grau d’internacionalització del cos de doctorand/es fa que sigui una 

mica més complicat per els estudiants estrangers demanar ajuts com les beques FPI o FPU en la fase 

d’admissió. Tot això s’espera que millori els cursos vinents gracies a  la informació que la coordinació 

proporciona als estudiants, tot i que hi ha poques eines que es puguin desplegar des de la CA que permetin 

augmentar substancialment la tassa d’èxit en la concessió d’ajuts, finalment tot això es podrà aconseguir 

amb l’atracció de candidats amb un perfil d’accés més fort doncs fa part de les dinàmiques de consolidació 

i posicionament internacional del programa.  

Pel que fa a la dedicació sigui a temps complet o a temps parcial, el percentatge d’estudiants a temps 

complet durant el període 2013-14 a 2019-20, no té una tendència clara, s’observa un màxim de 

matriculats a temps parcial (42.9%) el 2013-14 i un mínim (22,2%) el curs següent, per situar-se arran del 

40% els últims cursos ( veure taula 1.4 de l’annex 1). Els perfils més comuns dels estudiants a temps parcial 

és el de professionals del sector turístic o de organismes públics o privats de gestió turística i de 

destinacions, o persones que fan el doctorat a distància en els seus països d’origen. En un bon nombre de 

casos, se tracta de persones que tenen afiliació com professors associats en universitats als països 

d’origen, i van compaginant la seva feina amb la carrera doctoral a la URV. Segons les accions proposades 
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al Pla de Millora 2015-2016.PM1, s’ha posat en marxa des del curs 2018-19 un sistema més detallat, 

flexible i personalitzat d’avaluació i seguiment de la formació doctoral amb atribució de crèdits de 

formació que s’adapta a quest perfil d’estudiants a temps parcial o a distància.  

També fruit de la implantació de les recomanacions i suggeriments dels informes de valoració del 

seguiment del programa recollides a l’informe resum de les valoracions i recomanacions elaborat per 

l’EPD (Evidència P2.14), i d’acord amb la proposta de millora del ISPD 21015-16, es van revisar les línies 

de recerca i la definició dels directors/es de tesis per evitar línies de recerca inactives per l’excessiva 

dispersió i es va modificar el programa de doctorat (Evidència P2.8 i Taula 3.1.1) seguint els processos PR-

EPD-003 Seguiment i millora de titulacions (Evidència E1.10) i PR-EPD-004 Modificació de titulacions 

(Evidència E1.11). Gràcies a la concentració de les línies de recerca del programa en unes més generals, 

totes estan actualment actives, (veure taula 1.7 de l’annex 1). La distribució de doctorands/es en les línies 

de recerca del programa és força homogènia, tot i la predominança (46% de les tesis) de la línia 

“Desenvolupament sostenible i impactes del turisme”. Això es deu sobretot als recursos que els grups de 

recerca d’afiliació dels molts directors integrats a aquesta línia poden destinar a contractes predoctorals, 

i a la amplitud dels temes tractats. La participació en una convocatòria prèvia, i l’èxit de la gran majoria 

de candidats en la corresponent selecció, orienta necessàriament l’elecció de línia de recerca ja que les 

sol·licituds han d’estar en general avalades per un investigador, i configura la distribució de doctorands/es 

per línies de recerca.  

Això es correlaciona bé amb el nombre de directors/es de tesi del programa associats a aquestes línies i 

mostra un bon balanç entre les diferents àrees de coneixement (veure detall complet a la taula 1.7 de 

l’annex 1). 

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el perfil dels doctorands i 

doctorandes admesos és molt coherent amb les característiques del programa i les línies d’investigació i 

que els doctorands i doctorandes disposen dels espais adequats i dels mitjans materials per realitzar la 

seva tesi i, a través de convocatòries competitives, disposen en una part petita però creixent de contractes 

predoctorals durant aquest període. A més a més es vol destacar el caràcter fortament (i de forma 

creixent) internacional de l’alumnat. El programa de doctorat per tant assoleix amb excel·lència 

l’estàndard de disposar de mecanismes adients per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands/es sigui 

l’adequat i que el seu nombre sigui coherent amb les característiques i la distribució de les línies de recerca 

del programa i el nombre de places ofertes. 

 

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 pla d’investigació (PlaInv), elaborat el primer semestre 

després de l’admissió (i revisable cada curs), i del document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD) 

(Evidència E1.7), elaborat cada curs acadèmic pel doctorand/a 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).  

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/seguiment-i-avaluacio/index/
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Els doctorands i doctorandes accedeixen al SAD i incorporen el Pla d’investigació, on han de descriure els 

objectius de la tesi doctoral així com els mitjans, la metodologia que s’emprarà i la planificació temporal 

per aconseguir-los, i en el DAD recullen les activitats realitzades durant cada curs acadèmic (activitats 

formatives, publicacions, estades de mobilitat, etc). La incorporació del PlaInv és obligatòria el curs de 

l’accés i es pot modificar posteriorment. 

Respecte a les activitats formatives els doctorands/es han d’efectuar obligatòriament les que consten a 

la memòria de verificació modificada i poden cursar qualsevol de les que s’ofereixen a través del pla de 

formació transversal de doctorat (Evidència E1.12). Les han de registrar al SAD i és el director/a de tesi i/o 

el tutor/a acadèmic a través del SAD els que supervisen que siguin adequades al perfil del doctorand/a. 

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 CA, en base als informes dels directors/es i tutors/es disponibles a la 

plataforma SAD (Evidència E1.8), avaluarà 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, 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. Com demostra el resultat de les enquestes de satisfacció  on la valoració mitjana de l’eina 

és d’un 7,4 el curs 15-16, un 8,3 el curs 17-18  i un 8,7 el curs 19-20. 

A més del seguiment que es fa a través del SAD, els criteris d’avaluació del qual van ser adaptats a la 

diversitat de perfils de doctorands fent seguiment a la proposta de millora 2015-16.PM1, el professorat 

del programa i la coordinació sempre estan disponibles per qualsevol suport o orientació que puguin 

necessitar els doctorands/es, i existeix un tracte molt proper i directe amb els doctorands/es., que permet 

un seguiment de les activitats més acurat. Les reunions i interaccions periòdiques entre candidats i 

directors acostumen a ser de forma presencial, però agafa un pes decisiu la possibilitat de reunir-se en 

línia per el nombre d’estudiants que o bé fan les tesis a distància o estan fent estades de mobilitat. En 

aquestes reunions se revisen els progressos en la preparació de les tasques d’investigació i la redacció de 

resultats, se planifiques les tasques successives, se discuteixen i resolen qüestions metodològiques i se fa 

un seguiment de la formació del candidat. Normalment la cadència de les reunions va marcada en la fase 

de redacció del pla de investigació revisat anualment, que és part del SAD. És menys freqüent que 

s’organitzin tutories de grup amb un director i els seus estudiants tutoritzats, o entre diferents directors i 

els seus candidats. No obstant, la presentació dels resultats intermedis de la tesis amb un públic de 

directors i altres candidats és una activitat de formació exigida per el dipòsit, que té aquestes 

característiques i s’organitza periòdicament.  

Aquestes reunions i activitats de seguiment  s’organitzen segons la rutina i les circumstancies especifiques 

de cada director / candidat. Tot i això no hi ha maneres clares per part de la comissió acadèmica del 

programa de monitorar la intensitat de l’acompanyament i possiblement detectar carències en aquest 

sentit, doncs com proposta de millora [ 2020-21.PM-1.2 ] es proposa introduir una entrevista formal anual 

del segon any – un any crucial en el desplegament de pla de treball, ja que generalment correspon amb 

el període en que s’apliquen marcs analítics i metodològics derivat del plantejament d’objectius i revisió 

de la literatura. Aquesta entrevista es faria just després la segona matrícula i serveix per detectar 

http://www.doctor.urv.cat/es/doctorandos/formacion-transversal/
http://www.doctor.urv.cat/es/doctorandos/formacion-transversal/
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problemes en el estat d’avançament de la producció de resultats, que es puguin adreçar en la fase de 

planificació del treball futur i accions de formació marcada per el SAD (PlaInv). L’entrevista la farà un panel 

amb el director o directors i 1-2 membres  delegats de la comissió acadèmica segons un calendari establert 

a començament de curs. D’aquestes reunions es farà un informe favorable o recomanant millores, 

formació especifica, o una revisió del pla de treball, firmat  per el panel d’entrevistadors, que es farà 

constar al SAD. No és una activitat obligatòria per a l’avaluació (cosa que comportaria una modificació de 

la memòria) però la CA i els directors asseguraran que els doctorands entenguin la utilitat i se sotmetin a 

aquest procediment. La entrevista de 2º any es farà constar al SAD.  

El Coordinador del programa també se reuneix, de forma presencial o virtual, amb els candidats en 

diferents estadis de preparació de les tesis, per posar-los al dia d’aspectes transversals i procediments 

com ara la preparació i avaluació del SAD , les activitats de formació i els recursos disponibles, la mobilitat, 

el dipòsit de la tesi i procés de defensa de la tesis, etc. A petició dels candidats, s’organitzen reunions del 

coordinador per resoldre temes més específics i donar orientació. Normalment, els estudiants de nou 

accés o també en fase de accés a matricula es conviden per part del director a reunir-se i se’ls exposen els 

aspectes més destacats del programa, com les activitats de formació, els procediments d’avaluació, els 

recursos disponibles per la recerca i les convocatòries de beques. Les reunions quan són presencials amb 

estudiants que arriben per primera vegada al centre, serveixen per introduir físicament les instal·lacions i 

els recursos que la URV i la Facultat de Turisme i geografia posen a disposició de les carreres doctorals. A 

més a més sempre es conviden els nous estudiants a assistir a les jornades d’acollida organitzades per la 

EPD (i si és possible, el coordinador hi assisteix també).  

La informació bàsica i la organització de reunions a nivell de programa s’articulen a través del fòrum del 

Moodle (mentre que els contactes candidat-director són generalment mantinguts per e-mail o 

presencialment). Els Doctoral Days i els Research Forum anuals organitzats a nivell de programa, que 

acostumen ser participats per un bon nombre d’estudiants, també són ocasions en les quals el 

coordinador aborda de manera grupal temes d’interès comú.  

Al programa de doctorat durant l’últim curs (2019-20) s’han avaluat un total de 64  doctorands/es dels 

quals 54 van passar favorablement l’avaluació (47 en primera convocatòria i 7 en segona). Un estudiant 

va ser avaluat com a no apte per baix rendiment acadèmic, 5 no ho van presentar en cap convocatòria, i 

4 van defensar la tesi abans del període d’avaluació. A la taula 1.8 de l’annex 1  es poden veure els resultats 

de l’avaluació des de l’inici del programa. La mateixa tònica s’ha mantingut al llarg dels diferents cursos 

amb un nombre relativament baix d’abandonaments o no presentats, i molt baix d’avaluacions negatives. 

Els resultats altament satisfactoris venen a confirmar que el perfil de cada estudiant ha estat en general 

adequat a la línia de recerca assignada.  

 

Oferta formativa per doctorands/es 

Tal i com mostra la web del Programa de Turisme i Oci (http://www.doctor.urv.cat/en/prospective-

students/courses/7714/activitats/), el programa contempla activitats formatives obligatòries i optatives 

(http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Doctorands/Activitats%20Format/Guide

%20for%20the%20planning%20of%20activities%20(ECTS)_PhD%20Tourism%20and%20Leisure_2020-

21.pdf) que seran detallades en profunditat a l’estàndard 6. D’entre les obligatòries, algunes, les sessions 

de tutoria o els seminaris de grup, queden sota el control del director/a de tesi i no s’introdueixen en el 

SAD sinó indicativament com planificació de tasques al PlaInv. Totes les altres activitats, des de 

l’assistència obligatòria a un nombre de conferències per any, les assistències a congressos, les 

publicacions, la participació a cursos de diferent tipologia de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) o 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Doctorands/Activitats%20Format/Guide%20for%20the%20planning%20of%20activities%20(ECTS)_PhD%20Tourism%20and%20Leisure_2020-21.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Doctorands/Activitats%20Format/Guide%20for%20the%20planning%20of%20activities%20(ECTS)_PhD%20Tourism%20and%20Leisure_2020-21.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Doctorands/Activitats%20Format/Guide%20for%20the%20planning%20of%20activities%20(ECTS)_PhD%20Tourism%20and%20Leisure_2020-21.pdf
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altres entitats, la mobilitat internacional, la participació en docència o la participació en òrgans de 

representació, s’inclouen en el SAD per tal que el tutor/a i el director/a puguin fer el seguiment. 

El programa de doctorat ofereix com activitats especifiques del programa unes jornades doctorals 

(Doctoral Days) de 3 dies, amb ponents convidats que són experts i acadèmics punters dels àmbits de 

recerca inclosos al programa, i 3 seminaris de recerca (Research Forum) de 1 dia on també amb experts 

convidats se profunditzen qüestions relacionades amb mètodes i tècniques de recerca. Per la participació 

se requereix registració prèvia, se pren nota de la seva participació efectiva amb recollida de firmes (o 

amb pantallazo d’assistents quan es tracta d’activitats en línia), i als que han efectivament participat se’ls 

expedeix un certificat de participació on consta el n. de hores contemplades pel el recompte de crèdits 

necessaris per el dipòsit de la tesis, que ells han de pujar al SAD (relació d’activitats).   

A banda d’això, al marc de qualsevols altra activitat (jornades, seminaris, formació especifica) organitzada 

per els grups de recerca dels directors del programa, s’acostumen a fer participar i involucrar els 

estudiants tutoritzats segons les línies de recerca adients, i el coordinador del programa dona difusió 

d’aquestes oportunitats (quan se’ls comuniquen) i convida els estudiants que hi participen a obtenir 

certificats.  

A més, com es detallarà a l’estàndard 6, l’EPD va implantar pla de formació transversal de doctorat 

(Evidència E1.12), respon a les necessitats de formació dels futurs doctors i doctores per a 

facilitar l'adquisició de competències  en l’àmbit de les metodologies de recerca, recursos bibliogràfics, 

comunicació científica, difusió i divulgació de la ciència, gestió de la recerca , de la transferència de 

coneixements i de la innovació, emprenedoria i creació d’empresa. Aquest pla 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). L’oferta actual del pla de formació consta publicada a la web de l’EPD i es revisa 

anul·lament per adequar-la a les necessitats detectades, aquest darrer curs compta amb una oferta total 

de 77 curs ( 10 més que el curs 19-20). A més arrel de la Pandèmia de la COVID-19 l’ICE s’ha adaptat a les 

circumstàncies ofertant 13 cursos on-line el curs 2019-20. A l’estàndard 6.1 de l’autoinforme a la pàgina 

58  es detalla més informació en relació al pla de formació de l’EPD. 

L’EPD per incentivar i recordar que els doctorands/es que han defensat la tesi poden gaudir posteriorment 

a la defensa de la formació i condicions com estudiants de doctorands/es fins a finalitzar el curs acadèmic 

matriculat (fins a 30 de setembre de cada any), ha inclòs a la Normativa Acadèmica i de Matricula un 

article específic. Fins ara els doctorands/es no accedien a formació un cop defensaven la tesi  i pensem 

seria interessant incentivar que poden accedir a cursos relacionats amb el seu futur professional , la 

transferència de coneixement o creació d’empreses un cop han defensat la tesi.  

Per tal de millora i ampliar l’oferta formativa dels doctorands/es, l’EPD i els coordinadors veient la 

necessita de que els doctorands/es tinguin accés a qualsevol formació de la URV relacionada amb la tesis 

doctoral, el c urs 2021-2022 s’implanta el projecte OPEN LEARNING, on tots els estudiants de doctorat 

tindran accés com a oients a totes les assignatures de grau i màster de la URV sense que siguin avaluats, 

per assistir-hi hauran de tenir només el vist-i-plau del director/a de tesi i del professor/a de l’assignatura. 

Evidentment caldrà que els doctorands/es que assisteixin com oients a aquestes assignatures afegeixen 

al seu SAD dins de la nova categoria que crearem l’assignatura que ha cursat. 

A més l’EPD ha guanyat el projectes europeu de l’Horitzó 2020 a través del qual 70 doctorandes i 

doctorands de les tres universitats de la xarxa Aurora: la URV, la Universitat d’Innsbruck i la Vrije 

Universiteit Amsterdam participaran en el projecte Videojocs per a formació d’habilitats (VERSA),una 

http://www.doctor.urv.cat/es/doctorandos/formacion-transversal/
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proposta de formació de doctorat coordinada per la URV, que té l’objectiu complementar la formació 

actual en habilitats dels doctorands per millorar la seva ocupabilitat i compromís amb el sector industrial. 

VERSA tractarà els reptes de la formació innovadora d’habilitats dels doctors a través d’una metodologia 

de formació en línia i de videojocs desenvolupada per la Fundació Iberoamericana del Coneixement 

GECON a través de jocs relacionats amb les soft skills,o d’habilitats toves, que són aquelles qualitats i 

característiques personals relacionades amb la perspectiva social i emocional que es consideren bàsiques 

per a l’hora de trobar feina. És a dir, les que van més enllà de la formació tècnica de la pròpia carrera com 

ara el treball en grup, la comunicació o la cognició emocional, entre altres. 

Un altre projecte recentment incorporat per l’EPD per millorar i modernitzar els curos per a doctorands/es  

són els 4 cursos oferts en 3 idiomes de Cocreació per doctorands/es i doctors/es (Evidència E1.15): Como 

innovar en mi investigación , Valoritzant la meva tesis, Cocreació en ”societal challenges-ods  i Resolució 

de reptes interns o extern. 

Aquestes noves metodologies les considerem com una molt bona pràctica a través de la qual es 

modernitzarà l’oferta de formació de doctorat a la universitat ja que oferirà eines digitals per a la formació 

d’habilitats i en processos de cocreació. L’objectiu és el d’estimular l’ocupabilitat dels graduats de 

doctorat mitjançant la formació d’habilitats selectives que són considerades crítiques pels ocupadors en 

els mercats laborals acadèmics i no acadèmics. I també considerem com una bona pràctica l’anàlisi i 

adequació del pla de formació a les necessitats reals dels doctorands/es que recollim a través de les 

enquestes de satisfacció o a través dels coordinadors/es. 

 

La valoració dels usuaris 

El programa compta amb valoracions fetes mitjançant les enquestes institucionals per estudiants de 

doctorat, per directors/es de tesi i per titulats que incorpora també espais per fer una valoració 

qualitativa. En la línia de l’informe de la valoració del seguiment de millorar la comunicació entre CA, 

estudiants i EPD, per una part, i millorar els procediments de valoració de la satisfacció dels estudiants 

per altra.  

A les enquestes de satisfacció d’estudiants de doctorat i de directors/es de tesis realitzades el curs 2015-

16 , el 2017-18 i el 2019-20 i també a les enquestes adreçades a titulats (Evidència E.3.1) es va consultar 

respecte el seguiment i atenció que fan els directors/es, sobre l’avaluació i el seguiment a través del SAD 

i sobre l’eina emprada. Dels resultats mostrats a la taula 3.1.4 (veure resultats complets a l’annex 5.2), 

se’n deriva que el grau de satisfacció dels estudiants de doctorat amb el seguiment i atenció per part del 

director/s de tesi és de 9,2 en 2016, 9,2  en 2018 i 8,2 en 2019, i la dels titulats és de 10 en 2018-2019 i 

de 9.8 en 2019-2010. Així com s’observa també que la valoració de l’avaluació i el seguiment a traves del 

SAD 7,4 en 2016, 8,4 en 2018 i 8,7 en 2019, millorant considerablement en aquest període. Així mateix, la 

valoració dels directors/es de tesi enquestats sobre el procediment d’avaluació va també va millorar de 

7,4 al 2013-14 a 7,8 al 2019-20.. 

 

  

https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursDoctorand&id=06RE0037-1
https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursDoctorand&id=06RE0037-1
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Taula 3.1.4. Grau de satisfacció dels estudiants, titulats i directors amb el seguiment i avaluació (notes 

mitjanes)  

Pregunta Curs 19-20 Curs 17-18 Curs 15-16 

Estudiant 

El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és adequat 8,19 9,2 9,2 

El sistema d’avaluació de l’activitat i el pla d’investigació que fa la 
URV és adequat 

8,75 8,4 7,4 

L’atenció rebuda per la coordinació del programa i la comissió 
acadèmica és adequada 

8,25 8,8 8,8 

Titulats 

Tenint en compte que la regulació vigent (Reial Decret 99/2011) 
estableix que s’ha de fer el seguiment i l’avaluació dels doctorands 
a través del DAD i PlaInv, el sistema  d’avaluació que es fa a la URV 
és adequat 

8,75 8,3 7,4 

    

Director/a 

Tenint en compte que la regulació vigent (Reial Decret 99/2011) 
estableix que s’ha de fer el seguiment i l’avaluació dels doctorands 
a través del DAD i PlaInv, el sistema  d’avaluació que es fa a la URV 
és adequat 

7,83 6,0 7,4 

Font: Elaboració pròpia  a partir dades disponibles al programa SurveyGizmo 19-20 i Opina 17-18 i 15-16 

 

Dels comentaris afegits pels estudiants a les enquestes se’n desprenen els següent aspectes positius: 

 El recolzament i suport que es rep des del personal administratiu i de secretaria. 

Però també s’indiquen les següents propostes de millora : 

 Un sistema d’avaluació i unes eines tecnològiques de suport al SAD que sigui més fàcil i 

comprensible per l’usuari, i més clar pel que fa la classificació d’activitats  

 Un procés d’admissió més adaptat a les especificitats dels candidats  

 Millor oferta d’activitats de formació en línia i en anglès  

 Més orientació i seguiment per part del professorat i de la coordinació  

D’algunes d’aquestes observacions s’ha fet per part de la coordinació un seguiment amb les propostes de 

millora 2020-21.PM-1.1, 2020-21.PM-1.2, indicades abans, pel que fa el guiatge durant el procés 

d’admissió i la formalitat dels mecanismes de tutorització. I altres estan incloses al pla de millora de l’EPD, 

mentre la del SAD ha quedat corregida amb la millora de l’eina per part del proveïdor informàtic. 

 

En aquestes mateixes enquestes (Evidència E3.1) es va consultar també respecte les activitats formatives 

especifiques del programa i les activitats formatives més generals i transversals a tots els programes, la 

valoració obtinguda que es mostra en detall a l’estàndard 6 d’aquest autoinforme (pàgina xx). Però si que 

volem mencionar que la anàlisis de les enquestes de satisfacció de tots els programes de doctorat 

(Evidència E3.3) del curs 2017-2018, l’EPD va detectar que s’havia de millorar la demanda de cursos 

virtuals i en anglès, per tant al pla de millora transversal de l’EPD s’ha incorporat la proposta 2019-20 PM-

EPD-1.2-01. Segons la qual es revisarà l’oferta actual de cursos transversals per adaptar-los a les 

necessitats dels doctorands/es i es treballarà en el projecte de formació transversal semi-virtual de la 

Xarxa Vives, aquesta proposta de millora ha avançat a bon ritme, aquest curs l’ICE ha fet un esforç per tal 

d’oferta 13 cursos transversals on-line, i respecte els cursos oferts en diferents idiomes també s’ha 

avançat considerablement. 
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A les enquestes de satisfacció del curs 2019-20, s’ha detectat novament la demanda de més cursos on-

line i  la necessitat de revisar l’idioma d’impartició dels cursos ja què a més de més oferta de cursos en 

anglès, també demanen cursos en castellà per tant es tindrà en compte per la proposta de millora 2019-

20 PM-1.2-01 i respecte el contingut dels cursos els doctorands/es demanden que hi hagi oferta de cursos 

sobre estadística i metodologia, aquesta proposta no s’incorpora al pla de millora, ja que considerem que 

quedarà implantada el curs 2021-22 quan els doctorands/es tindran accés al programa OPEN LEARNING, 

podran assistir com a oient i no seran avaluats a tota l’oferta formativa d’assignatures de grau i màster de 

la URV. Altres demandes minoritàries que s’han detectat i caldrà analitzar properament abans d’incloure-

les al pla de millora són: Descomptes en cursos del Servei Lingüístic, oferta de cursos en altres idiomes 

com Xinès, Alemany, etc, expedició dels títols dels cursos més ràpida. 

En quan a la formació especifica del programa de doctorat (i atenent a la demanda del professorat i dels 

estudiants), a l’estàndard 6 es detallen els resultats concretes de les 3 enquestes de satisfacció però 

considerem important ressaltar que de les demandes detectades a les anteriors enquestes i les definides 

al pla de millora 2015-2016-PM1; 2015-2016-PM7, ja s’han introduït millores: la implantació des del curs 

2018-19 de un sistema més detallat, flexible i personalitzat d’avaluació i seguiment de la formació doctoral 

amb atribució de crèdits de formació més ajustats als diferents perfils de doctorands/es que tenim en el 

programa, i la millora del procediment de preparació, revisió i aprovació del SAD. 

Però també s’ha detectat una demanda creixent d’enfortir i ampliar l’oferta d’activitats formatives i de 

orientació en anglès. Ja que tot el que es fa específicament al nostre programa es fa en anglès, considerem 

que això es refereix a les activitats tranversals de l’EPD. És per això que el curs 2020-21 introduïm un 

seminari de tècniques de recerca etnogràfica en anglès, una metodologia que normalment no està a 

l’abast dels perfils d’estudiants que s’inscriuen al programa, i que no obstant resulta força popular per les 

tesis en elaboració els última anys. De curs en curs, es valorarà si mantenir aquesta activitat de formació  

(possiblement amb cadència cada dos anys) o ampliar-la cap a altres àmbits metodològics on es detectin 

carències bàsiques en el alumnat (veure proposta de millora 2020-21.PM-6.1 apartat 6.1).   

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

molts 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. 

 

Per concloure la valoració de la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1), considerem que el programa 

presenta un punt fort en l’atractivitat d’estudiants estrangers i també d’altres universitats espanyoles, 

aquests últims captats ja en general a nivell de màster. Té també un punt fort en l’adequació de la 

formació prèvia dels estudiants que es demostra amb l’escassa taxa de fracàs a les avaluacions i els pocs 

abandonaments. Sens dubte, contribueix al bon nivell d‘aquests estudiants que, en primer lloc, el procés 

d’amissió permet seleccionar candidats amb qualitats que garanteixen bones possibilitat d’èxit; en segon 

lloc, que les activitats formatives especifiques del programa i transversals, són adequades per acompanyar 

el progrés del candidats cap al final dels estudis, i s’aniran reforçant ulteriorment com indicat a la proposta 

de millora 2020-21.PM-6.1. Es consideren també adequades les millores per promocionar i fer captació 

general dels programes de doctorat que proposa l’EPD (2018-19 PM-EPD-1.1-01-02-03) i destaquem com 

a bona pràctica els dos projectes per millora les activitats formatives transversal, el projecte europeu 

liderat per la URV i conjunt amb les universitats de la Xarxa Aurora, VERSA, de Videojocs per a formació 

d’habilitats i el projecte de cocreació per doctorands i doctorandes. Pel que fa el Programa de Doctorat 

de Turisme i Oci s’inclouen propostes de millora com la introducció d’una Guia del Doctorand en anglès 

que doni informació detallada sobre els passos a seguir i els criteris que porten a admissió (2020-21 PM-
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1.1) i la introducció d’una entrevista obligatòria del 2º curs per part del director(s) que serveixi a detectar 

i redreçar tempestivament febleses en la fase prèvia a la producció de resultats (2020-21 PM-1.2).  

I destaquem com a bones pràctiques del programa el procés de seguiment que es fa de les demandes 

d’inscripció, que permet seleccionar candidats que tenen un perfil adequat per tenir èxit amb el 

desenvolupament de la tesis; la eina d’acompanyament tutorial dels directors i de la coordinació amb 

tracte personal i adaptat a perfils de doctorands que fan la tesi a distància mitjançant eines virtuals, que 

fa que el SAD no sigui un moment aïllat d’avaluació del progrés de l’estudiant, sinó la culminació d’un 

procés constant, assegurant la coherència i un bon nivell d’implementació tant de les activitats formatives 

com del pla de recerca; i finalment les activitats formatives pròpies del programa, com els Doctoral Days 

i els Research Forums anuals, que són oportunitats importants per els candidats per conèixer i relacionar-

se amb experts internacionals de la matèria i de fer xarxa entre ells.   

Per tot això, considerem que l’estàndard 1 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 

L’estàndard 2 és transversal i la informació consta a l’autoinforme de l’Escola de Postgrau i Doctorat lliurat 

al gener de 2020 (Evidència P 2.16). 

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

 

Encara que l’estàndard 3 és un apartat transversal i la informació també consta a l’autoinforme transversal 

per l’acreditació de l’EPD, lliurat a AQU al gener de 2021 (Evidència P2.16), hem considerat oportú que el 

CAE conegui els sistemes de recollida d’informació i indicadors i sobre tot de les enquestes de satisfacció 

que disposen els programes de doctorat de la URV. 

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

eficient dels programes de doctorat.  

 

El SIGIQ de l’EPD contempla la recollida de forma centralitzada de tot un conjunt d’indicadors d’accés, 

matrícula, professorat, resultats, rendiment, abandonament, inserció laboral i la seva evolució, rellevants 

per a la gestió, el seguiment i l’acreditació dels programes. Tots els indicadors que consten a la Taula 1.2 

de l’apartat 3.2 de la Guia per a l’acreditació del programes oficials de doctorat d’AQU, i tot el necessari 

per justificar l’assoliment dels estàndards i evidències d’aquest autoinforme, s’han implantat al repositori 

institucional intern, a la URV en xifres (veure figura 3.3.1), en 13 informes on tenen accés el PAS i els 

coordinadors implicats en l’elaboració dels autoinformes,  i a la web de cada programa de doctorat s’ha 

publicat un resum i evolució dels indicadors de cada programa ( veure figura 3.3.2) 
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Figura 3.3.1. URV en Xifres- Informes ACRD amb indicadors pel seguiment i acreditació  
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Figura 3.3.2. Indicadors del Programa de Doctorat de Turisme i Oci publicats a la web. 
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Per altra banda per mesurar el grau de satisfacció dels principals grups d’interès (estudiants, directors/es 

de tesi, titulats) que consta en aquest autoinforme, l’EPD disposa del procés de suport PR-EPD-025- 

Avaluació de la satisfacció de l’usuari (Evidència E3.4) i, conjuntament amb els coordinadors/es dels 

programes doctorat, s’han dissenyat i implantat tres enquestes de satisfacció, una per a doctorands i 

doctorandes, l’altra, per al professorat i directors o directores de tesi i la darrera per titulats (Evidència 

E3.1 i 3.2), amb les quals es vol determinar la seva valoració quantitativa i qualitativa en relació a: 

− L’accés als estudis de doctorat (només per doctorands/es) 

− La supervisió dels doctorands (per als tres col·lectius) 

− El programa de doctorat (la formació, el seguiment i l’avaluació, etc.), per a tots els col·lectius 

− L’organització universitària dels estudis de doctorat (acadèmica i administrativa), per a tots els 

col·lectius.  

− Sobre el procediment del dipòsit i la defensa (només per titulats) 

− Les sortides professionals i utilitat dels estudis de doctorat ( només per titulats) 

En quant a la valoració qualitativa els usuaris poden detallar: (a) les incidències o problemes detectats (b)  

les propostes de millors que considerin s’han de fer en tot lo relacionat amb el doctorat i finalment (c) els 

aspectes positius del doctorat.  Aquesta valoració és de gran utilitat per l’EPD quan analitza els resultats 

de totes les enquestes de satisfacció per observar les preocupacions i les demandes dels nostres 

estudiants i professors. 

Com a novetat el curs 2019-20, gràcies a la revisió que el CDE fa del model d’enquestes, es van afegir 

noves preguntes respecte el rol dels directors/es de tesi, la seva formació i el reconeixement i les consultes 

i resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 

Taula 3.3.1: Consultes específiques a directors/es de tesi sobre el seu rol. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades disponibles al programa SurveyGizmo 19-20  

Evidentment lo més importat per nosaltres de cara a fer un bon seguiment de la satisfacció dels usuaris i 

a millorar contínuament i que considerem com una bona pràctica és fer la anàlisis específic de cada 

programa de doctorat que cada coordinador/a plasma en aquest autoinforme i també fer un anàlisi global 

de totes les valoracions i de tots els resultats més qualitatius,  aquests informes es poden consultar a 

l’Evidència (E 3.3). 

Així, l’EPD va elaborar el març de 2018 el primer informe on s’analitzaven els resultats i sobretot els 

comentaris i necessitats plantejades pels doctorands/es de tots els programes de doctorat (Evidència 

E3.13) per tal d’emprendre les mesures adients per millorar els problemes generals detectats. I durant el 

primer trimestres del 2021 l’EPD va elaborar el segon informe amb els resultats globals i comentaris i 

necessitats detectades a les enquestes de directors/es i estudiants del curs 2019-20, que ens permet 

detectar possibles millores als programes de doctorat o als procediments de l’EPD(Evidència E 3.3). 

Pel que fa al mecanisme de recollida de la informació d’inserció laboral dels doctors que ha implantat 

l’EPD i els coordinadors/es dels programes de doctorat ha estat el disseny de dues enquestes a titulats 

Pregunta Resultat

És un rol en el que em sento recolzat/da 7,8

És un rol en el que em sento reconegut/da  7,4
És un rol en el que em sento capaç 9

És un rol que disfruto 9
És un rol per al qual disposo de suficient temps 6,9

Conec les activitats formatives disponibles per a millorar en aquest rol 7,7

Les activitats formatives que ofereix la URV per a donar suport a aquest rol són adequades 7,5
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(veure Evidència E 3.2 ) una per analitzar la satisfacció amb els procediments on es pregunta per l’atenció 

i seguiment de la coordinació i la CA, dels directors/es, les activitats formatives, els recursos materials, el 

procés del dipòsit ,l’organització de l’acte de defensa, el procés de sol·licitud del títol i l’altre enquesta 

més especifica per analitzar la inserció laborals dels doctorands/es i la utilitat dels estudis de doctorat, 

aquestes dues enquestes disponibles també a la pàgina de les enquestes de l’EPD es van implantar els 

curs 2019-20 per analitzar als doctors entre el curs 2013-14 i 2018-19. El procediment implantat per 

recollir els resultats es va decidir que fos més proper i personal a través dels coordinadors i amb 

col·laboració dels directors de tesi i no de manera més genèrica i unipersonal com es fa amb les enquestes 

de satisfacció al doctorands/es en general, per tal de poder obtenir més respostes. Els resultats obtinguts 

es troben publicats en la mateixa pàgina web i s’analitzen a l’ estàndard 6 d’aquest autoinforme. Però 

com que pensem que una de les enquestes a titulats la que fa relació als procediments i al programa de 

doctorat es podria automatitzar per aconseguir més respostes s’ha proposta una proposta de millora PM-

EPD-19-20- 3.03 Fer accessible l’enquesta via QR en el moment que fan la sol·licitud i/o recollida del títol 

de doctor. 

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 de 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/ques contractats, investigadors/es Ramon y Cajal, 

investigadors/es 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 E4.3) i el procés PR-OOU-001 

Orientació professional (Evidència E4.4) 

Tal com es recull a les taules de l’annex 4, actualment el nombre total de professorat que poden actuar 

com a possibles directors/es de tesi és de 24. 21 són professors/es estables del programa de les següents 

unitats implicades: Departament de Geografia (8), Departament de Economia (6), Departament de Gestió 

d’Empreses (5), Departament de Comunicació (1), Departament de Computer Science i Matemàtiques (1), 

i 3 són professors/es de universitats estrangeres (1 del Regne Unit, 1 d’Israel i 1 de Bèlgica). A més a més 

http://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/enquesta/
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reglament_epd.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/investigacio/html/norm_inv_actiu.htm,
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hi figuren 14 directores de tesi col·laboradors/es del programa, dels quals 5 són dels departaments de la 

URV mencionats abans, 1 del departament d’antropologia de la URV, 4 d’altres universitats espanyoles 

(Deusto, UOC UB, UAB), i 4 d’altres universitats estrangeres (de Mèxic, Argentina, Regne Unit i França). 

Aquest nombre, com veurem a continuació és adequat a la dimensió del programa i permet que es portin 

a terme un nombre significatiu de direccions de tesis doctorals i tanmateix permet un seguiment adequat 

d’aquestes tesis en el marc del Programa de Doctorat.  

Cal fer notar que a l’evidència E4.5 de Recursos Humans del programa consta el professorat d’acord amb 

la modificació de la memòria de verificació (Evidència P2.8) que va entrar en vigor a partir del curs 2018-

2019 però en aquest autoinforme totes les taules d’aquest apartat i tots els indicadors de l’annex 4 s’han 

actualitzat al juny de 2021 d’acord amb les incorporacions i baixes del 2019 al 2021  (Evidència P2.13). Les 

darreres altes i baixes recollides a l’evidència P2.13 són: 4 altes de col·laboradors que participen en 

codireccions i 6 baixes de col·laboradors corresponents.  

Per tant de l’aprovació de la modificació de la memòria de verificació del programa al 2019 (Evidència 

P2.8), d’acord amb les definicions de la Guia per a la modificació, seguiment i l’acreditació de programes, 

fins a juny de 2021, són força poques les modificacions que s’han fet en la composició i nombre del 

professorat del programa i no impliquen una modificació substancial del programa (evidència P 2.13), en 

el moment que les altes i baixes de professors/es o col·laborador/es impliquin una modificació 

substancial, es lliurarà a través de la SEDE la conseqüent modificació del programa de doctorat. 

 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

 

L’apartat de professorat, i específicament l’estàndard 4.1, és potser el més ben posicionat de tots els 

aspectes relatius al Programa de Doctorat i segurament el que més palesament justifica el progrés vers 

l’excel·lència. 

El programa de doctorat va fer una reflexió sobre el manteniment de les condicions inicials de verificació 

(Evidència P2.5), els informes de seguiment (Evidència P2.7), les recomanacions traslladades per AQU 

Catalunya en la valoració dels informes d’aquest i/o d’altres programes similars implantats a la URV 

(Evidència P2.6) i la definició de professorat i director o directora de tesi d’acord amb la guia d’AQU 

Catalunya per a l’acreditació dels programes de doctorat i del Pla de Millora del programa (veure apartat 

4 d’aquest autoinforme). Fruit d’aquesta anàlisi l’EPD va incorporar a tots els programes de doctorat la 

definició de professorat que va establir AQU Catalunya a la seva guia:” El professorat del programa de 

doctorat el compon el personal docent i investigador de la unitat responsable del programa de doctorat que participa 

en el desenvolupament docent del programa (tutorització, direcció de tesi, impartició d’activitats formatives, 

participació en la comissió acadèmica, comissions de seguiment, etc.)” .I la definició del director/a de tesi El/la 

director/a de tesis és el màxim responsable en la conducció del conjunt de tasques d'investigació del doctorand. Però 

vam considerar essencial diferenciar els directors/es de tesi col·laboradors que són directors/es de tesis 

experts en certes temàtiques complementaries a les línies de recerca del programa, o que aporten en 

aspectes específics que dins del cos de professorat estable del programa ningú coneix en  profunditat, per 

tant normalment són tant professors de la URV com experts externs que participen en el programa de 

doctorat de manera puntual per dirigir tesis més especifiques i una vegada finalitza la tesi doctoral causen 

baixa del programa (o se mantenen perquè surten noves propostes de tesi en què poden aportar). Aquest 

és el cas per exemple de la incorporació d’una directora/col·laboradora del Departament d’Antropologia 

de la URV, d’un expert en big data afiliat al Departament de Computer Science i Matemàtiques de la URV, 

o d’un expert en esdeveniments de la UOC, i d’una experta de e-tourism de Deusto. Igualment, també 
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tenim directors/es de tesi de la pròpia universitats experts amb altres temàtiques no tan afins al programa 

de doctorat en turisme i oci i que ja són professors/es d’altres programes de doctorat. El rol dels 

directors/es de tesis en col·laboració és principalment de codirectors que orientar als doctorands/es en 

les tesis molt especifiques o especialitzades. 

Els criteris per a l’assignació de directors/es col·laboradors a codireccions o la participació en el programa 

de doctorat són el coneixement avançat i contrastat de la matèria de la proposta de la tesi en la mesura 

que s’adscriu a la línia d’investigació escollida, la capacitat de treball en anglès per els sol·licitants que no 

són castellà- o català-parlants, la disponibilitat de temps donat el número de tesis ja assignades i en curs 

de direcció. 

També es van analitzar les línies de recerca de la memòria inicial, que la CA percebia com massa 

nombroses, disperses i amb solapaments i en la línia de millorar  la distribució de doctorands i 

professors/es que es proposa al pla de millora anterior ( 2015-16-PM-4 i 5) ,  es va decidir concentrar-les 

en un conjunt molt més limitat. Aquesta concentració ha tingut un efecte positiu sobre la distribució dels 

estudiants per línia, ja que algunes de les anteriors, massa específiques, estaven inactives encara que els 

responsables dirigissin tesis doctorals. El programa consta actualment de 4 línies d’investigació (Evidència 

E4.5) que engloben les definides prèviament (Evidència P2.5). La CA valora positivament haver induït 

aquest canvi.   

Des de l’aprovació de la modificació de la memòria de verificació del programa al 2019 (Evidència P2.8), 

d’acord amb les definicions de la Guia per a l’acreditació fins al juny de 2021, són molt poques les 

modificacions en la composició i nombre del professorat del programa 4 altes (totes de directors/es 

col·laboradors/es) i 4 baixes totes de directors/es de tesi en col·laboració que és lo normal del 

funcionament del programa.  Aquestes altes i baixes de professorat no impliquen una modificació 

substancial del programa i per tant no s’ha modificat la memòria de verificació encara. En el moment en 

que les altes i baixes impliquin la modificació substancial es farà la notificació de la modificació a través 

de la SEDE del ministeri. 

 

La plantilla de professorat del programa que mostra la Taula 3.4.1, referida al moment de tancament de 

l’informe, compta amb 24 professors/es, 16 homes i 8 dones entre professorat universitari i investigadors 

amb una trajectòria docent i de recerca dilatada i de molt elevada qualitat. I té la següent composició: 

Taula 3.4.1. Professorat del Programa de Turisme i Oci 

Categoria D H Total Vinculació 

CU 2 6 8 URV 

TU 2 3 5 URV 

AGREGATS 4 4 8 URV 

INV - 3 3 

University of 
Westminster (UK); KU 
Leuven (BE); Hebrew 

University of 
Jerusalem (IL) 

TOTAL 8 16 24  
   CU, Catedràtic d’Universitat; TU; Titular d’Universitat;  
   INV, Investigador vinculat per direcció de tesi 

  Font: elaboració pròpia, dades actualitzades a juliol de 2021 
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Dels 24 professors/es del programa, tots són docents permanents, CU, TU o Agregats. Els 3 que no són de 

la URV són professors internacionals que aporten prestigi i internacionalització al programa, aquest són 

respectivament ‘reader’ en la University of Westminster (UK), ‘hoogleraar’ (full professor) a la KU Leuven 

(BE) i ‘professor’ a la Hebrew University of Jerusalem (IL). (veure detall l’annex 4.1 es mostra el detall 

complet del professorat i col·laboradors/es segons les categories definides a la URV). Com es veurà més 

endavant, aquest professorat compta amb una trajectòria docent i de recerca dilatada i de molt elevada 

qualitat. A més de la direcció de tesi, el professorat actua con a tutor en cas de codireccions de tesi amb 

els directors/es col·laboradors o directors/es novells. S’observa que hi ha un biaix a la distribució per sexe, 

que es vol corregir amb noves incorporacions de professores dones, i s’incorpora a la proposta de millora 

2020-21.PM-4.1 tot i que aquesta possibilitat es contingent del nombre de dones acreditades per dirigir tesis 

doctorals als departaments que son implicats en el programa. Pel que fa la distribució per categories, es 

nota una certa falta entre el professorat jove de directors/es que son lectors o RyC, també un aspecte 

respecte al qual s’examinaran oportunitats per noves incorporacions en relació a la situació del nou 

professorat en aquestes categories als departaments que son implicats en el programa.  

Aquest col·lectiu és bastant estable, com s’ha mencionat anteriorment ha sofert lleugeres modificacions 

des de la implantació del programa al 2013, per incorporacions d’investigadors més joves i alguna 

promoció recent, com s’observa a l’apartat 1d’aquest autoinforme, a l’evidència P 2.13 i a la modificació 

de la memòria que es va lliurar al 2019 i que es presenta a l’evidència P2.8. 

A la web del programa de doctorat - a l’apartat de línies de recerca 

(http://www.doctor.urv.cat/en/prospective-students/courses/7714/arees-de-recerca/)  - consta 

actualitzat diàriament el detall del professorat del programa amb el currículums de tots els professors/es 

estables del programa (figura 3.4.1). La informació del currículum que consta a la web per cada 

professor/a s’organitza en 5 pestanyes (figura 3.4.2): dades generals, àmbits de treball, finançament on 

consta els projectes i contractes de transferència, resultats i docència, on consta la docència tan de grau, 

màster i doctorat. 

Figura 3.4.1. Pàgina web de línies de recerca i professorat del programa 

   

http://www.doctor.urv.cat/en/prospective-students/courses/7714/arees-de-recerca/
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Figura 3.4.2. Pàgina web del currículum del professorat del programa 

  

 

El programa de doctorat també compta amb directors/es de tesi col·laboradors/es que participen en 

codireccions. Aquest col·lectiu és naturalment fluctuant. Actualment són 14 persones les que participen 

o van participar en direccions de tesi, 8 dones i 6 homes com mostra la Taula 3.4.2.  

 

Taula 3.4.2. Directors/es col·laboradors del programa  

Directors/es col·laboradors D H Total 

Interns    

D’altres departaments  de la URV 4 2 6 

Externs  

Universitats estrangeres 2 2 4 

Universitats espanyoles 1 0 1 

Altres universitats catalanes 1 2 3 

                                      Font: elaboració pròpia, dades actualitzades a juliol de 2021 
 

D’aquest directors/es 8 són externs a la URV i 6 són de la URV però amb coneixements específics dels més 

tractats en les tesis.  Destacarem la participació internacional de 4 col·laboradors/es i 3 d’altres universitat 

catalanes i una universitat espanyola. D’aquests col·laboradors, 8 estan actualment dirigint 9 tesis 

doctorals, 1 ha participat en una tesi ja defensada, i els altres no estan actius en el programa o dirigeixen 

tesis que estan temporalment donades de baixa. 

Pel que fa la internacionalització dels directors/es de tesi del programa de doctorat,  segons  la 

nacionalitat, assenyalarem que el 12,5% té nacionalitat estrangera, 2 sent europeus i 1 israelià. Com es va 

mencionar abans tenen afiliació respectivament amb la University of Westminster (UK), KU Leuven (BE) i 

Hebrew University of Jerusalem (Israel).  

A la web del programa per cada línia de recerca també consten llistats els directors/es de tesi 

col·laboradors del programa, en aquest cas s’ha incorporat recentment a la web el currículum dels 

directors/es externs a la URV, al tractar-se d’una pàgina automatitzada que es nodreix de les bases de 

dades de la URV i pel cas de directors de tesi extern vam treballar amb el SRTIC per  incorporar un link a 
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currículums d’altres universitats/ institucions o ORCID o Google Scholar, per evitar problemes amb la llei 

de protecció de dades.  

A la web del programa també consta un apartat amb els directors/es de tesi (Fig. 3.4.3)  que poden dirigir 

tesis actualment i com s’observa consta el currículum docent i de recerca dels directors/es de la URV i els 

externs. 

 
 

Figura 3.4.3. Pàgina web dels directors/es de tesi que dirigeixen tesi actualment  

 
 

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 

no s’analitzaran per aquests directors/es col·laboradors/es i no s’inclouen a les taules de l’annex 4, però 

la CA al fer l’admissió al programa valora el currículum i en general científics que aporten experteses 

complementàries a la dels professors/es permanents del programa i participen puntualment en 

codireccions.  En particular es mira a les publicacions per assegurar-se que siguin pertinents i de qualitat 

pel que fa el tema de les tesis que es conviden a (co)dirigir  i a la experiència en projectes competitius i de 

transferència adients.  

En relació a la perspectiva de gènere en el programa de doctorat, com es va mencionar abans 

malauradament, no hi ha un bon equilibri ja que, del total de professorat, el 33,3 % son dones i el 66,6% 

son homes (parcialment corregit per els números dels col·laboradors, que son pel 57,1% dones). Això, 

reflex de l’estructura de plantilla dels departaments que participen en el programa. És de notar que de les 

8 dones del programa, 5 han dirigit i/o actualment estan dirigint tesis durant els darrers set cursos. 

El percentatge de professorat del programa de doctorat que està dirigint tesis actualment és del 58,3%, 

56,25% dels homes i 62,5% de les dones (veure E 4.16).  Les tesis vives que dirigeix cada director/a van 

augmentar al llarg del període que s’avalua, ja que eren 7 el primer curs i s’han situat aquest darrer curs 

2019-20 en 72( inclou duplicats en cas de co direccions i triplicat en cas de 3 direccions). La mitjana de 

tesis per cada director/a del període avaluat és de 2,55, encara que hi ha una variabilitat bastant forta 
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entre els professors del programa. És una bona ratio considerant la mida del programa, com s’observa a 

la E 4.16 aquesta mitjana és estable pel període avaluat i no presenta grans variacions. 

 

Sexennis de recerca  

Respecte a l’anàlisi dels sexennis del professorat del programa de la URV (24), actualment, dels 

professors/es de la URV (21) , 19 compten amb trams de recerca vius (90,4%) i per tant es compleix amb 

l’estàndard mínim del 60% necessari per a la verificació de la titulació, aquest percentatge es manté 

estable des de la verificació del programa. De la resta de professorat, els 3 que són professors afiliats a 

universíades estrangeres i mantenen una alta activitat de recerca, com s’evidencia de la informació dels 

seus currículums, per tant considerem que tenen tram ‘assimilat’. És dir que el 91,7 % dels directors 

inclosos en el nostre programa tenen tram viu o assimilat. La qual cosa demostra la alta qualitat del 

professorat del programa (veure taula 4.2 de l’annex 4). Cap professor arriba a tenir el nombre màxim de 

trams (6), però n’hi ha un que en té 5, i el 42% dels professors de la URV en tenen 3 o més.  

En aquest sentit, és d’esperar que, pel que fa únicament al còmput de sexennis vius, el percentatge de 

professors/es del programa amb trams de recerca vius o experiència investigadora assimilada es 

mantingui i fins i tot superi el 94% en els propers anys i la comissió acadèmica farà un seguiment del 

professorat per vetllar que aquesta proporció es mantingui sobre el llindar de les tres quartes parts  

Pel que fa als col·laboradors del programa, cap dels investigadors i investigadores de la URV o espanyols 

ha obtingut alguna acreditació o avaluació externa (AQU, ANECA), però tots registren activitats de recerca 

en els últims 5 anys, com s’evidencia dels seus currículums o perfils ORCID disponibles a la web (evidència  

4.18).    

El nombre de directors i directores que han participat en les tesis defensades del programa és de 10, hi 

incloent professorat i col·laboradors. D’aquest total, tots excepte u posseïen un sexenni viu o assimilat en 

el moment de la defensa de les tesis dirigides. El detall es presenta a la taula 4.3 de l’Annex 4  que recull 

les tesis defensades durant el període 2013-2020 en el marc de l’RD 99/2011 amb els professors/es i 

directors/es col·laboradors i els seus sexennis i no inclou els sexennis del directors/es externs a la URV  (5 

en total) i d’ells 2 internacionals, ja que la URV no disposa d’aquesta informació a les seves base de dades 

com s’ha comentat anteriorment però sí que com s’ha comentat anteriorment, són investigadors de 

reconegut prestigi internacionals i amb una trajectòria investigadora assimilada .  

La taula utilitza un sistema binari per indicar la direcció (1 o 0) i per tant inclou en el total de tesis 

defensades, totes les codireccions de forma duplicada, quan el nombre de tesis defensades en aquest 

període (inclòs el curs actual 2020-21) en el marc de l’RD 99/2011 va ser de 12. El nombre de direccions i 

codireccions de directors/es i col·laboradors/es en aquest període ha estat de 16, dels quals 11 han estat 

de professors/es de la URV i d’5 externs. Tot excepte 1 (el 94%) de les direccions o codireccions van ser 

fetes per professors/es amb tram de recerca viu en el moment de la defensa de la tesis.  

D’acord amb els tres indicadors necessaris per avaluar l’estàndard: nombre de directors/es de tesis 

defensades (16), percentatge de sexennis vius o assimilat del professorat que dirigeix tesis doctorals 

(91,7%) i el percentatge de sexennis vius o assimilats dels directors/es de tesis defensades (90%); el 

programa assoleix amb excel·lència l’estàndard ja que tots 3 indicadors són excepcionals i especialment 

com a mínim les tres quarts parts del professorat del programa que ha dirigit tesis té una activitat de 

recerca acreditada.  
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Projectes de recerca 

El professorat del programa de doctorat pertany tot ell a 14 Grups de Recerca de la URV, entre els quals 

11 Grups Reconeguts de la Generalitat de Catalunya de la convocatòria 2017SGR, com mostra l’Evidència 

E4.7.1. Aquests són: Anàlisi social i organitzativa; ASTERISC. Grup de Recerca en Comunicació; Factor 

humà, organitzacions i mercats; GRATET. Anàlisi Territorial i Estudis Turístics; Grup de Recerca d'Indústria 

i Territori; Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut; Grup de Recerca en Organització i Decisió 

Econòmiques; Grup d'Investigacions en Antropologia; ITAKA: Tecnologies Intel.ligents Avançades per a la 

Gestió del Coneixement; Mercats i Anàlisi Financera; Quantitative Urban and Regional Economics. Es pot 

veure també que 4 dels Investigadors Principals d’aquests grups estan entre aquest professorat. 

La participació en projectes és molt rellevant per part del col·lectiu de professorat durant el període 

d’avaluació (2013-2020), amb un total de 33 projectes de recerca competitius, dos terceres parts dels 

quals,  aproximadament, 22 tenen un investigador principal entre el professorat del programa (veure 

Evidencies E4.7). Així mateix, el professorat va gaudir d’ altres ajuts i contractes de transferència que no 

s’inclouen a l’evidència E4.7 com per exemple projectes d’abast espanyol o català com Acció estratègica 

en Salut, Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el 

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, projectes Fondo Supera COVID-19.   

La tipologia de projectes en què participen el professorat del programa és variada, predominen els 

projectes competitius finançats del Pla Nacional de I+D+i (14), i els projectes Europeus dels marcs FP7 i 

H2020 (7). Hi ha un bon balanç entre projectes nacionals i europeus, finançats per entitats públiques i 

privades, destacant la participació i lideratge per part del professorat del programa en 6 projectes EU, 

inclosos 2 projectes MSCA-IF (un com coordinador i un com secondment), i el projecte H2020 en curs 

“Cities as mobility hubs: tackling social exclusion through 'smart' citizen engagement” (SMARDTEST), 

liderat per la URV, amb el coordinador del programa com IP, en el qual participen un altre professor del 

programa i un becari predoctoral. Destaca la participació activa del professorat del programa en diverses 

xarxes Europees de recerca i educació en turisme i disciplines afines, com ara la Unió Geogràfica 

Internacional (IGU), la Associació de Ciències Regionals Internacional RSAI, i la Associació de Recerca i 

Educació en Turisme i Oci (ATLAS), de la qual la URV és soci patrocinador i un professor del programa és 

membre de la junta. El nombre de professors/es que participen en projectes de recerca competitius 

vigents són 14 i d’aquests 5 són IP en els projectes ( com es detalla a l’evidència E 4.7) 

Publicacions 

Pel que fa a la producció científica des de l’any 2013 fins al tancament d’aquest informe 2020, el 

professorat del programa ha publicat un total de 164 contribucions científiques (algunes comparades 

entre diferent autors que són directors del programa). D’aquestes, el 44,6% són articles o revisions 

ressenyades en el Web of Science (Journal of Citation Reports), el 9,7% son indexats en Scopus, el la resta 

son publicacions in revistes no indexades, llibres i capítols de llibre (veure detall a l’Evidència 4.6). Pel que 

fa a les àrees disciplinaries WOS (ciències socials), diverses d’aquestes (HOSPITALITY LEISURE TOURISM; 

SOCIOLOGY; GEOGRAPHY, MANAGEMENT; ENVIRONMENTAL STUDIES; URBAN STUDIES; ECONOMICS; 

URBAN AND REGIONAL PLANNING; TRANSPORT) són molt ben representades entre les publicacions dels 

directors del programa, la qual cosa indica un alt grau d’interdisciplinarietat i d’adequació al programa de 

la recerca que porta a terme el professorat. Finalment, destaca l’alt nombre de citacions en el JCR que 

van rebre aquestes contribucions (863), amb una mitjana de 61,4 cites per professor/a i 5,3 citacions per 

article, el que dona un índex h de 17. 

A l’evidencia 4.5 es presenten les publicacions entre 2013 i 2019, així com la selecció de les 25 publicacions 

més rellevants del professorat del programa – renovant el llistat  que es va presentar al març de 2019 per 
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la modificació del programa - on destaquen articles publicats a revistes tan prestigioses en el camp 

d’estudis propi del programa, com ara Annals of Tourism Research, Journal of Sustainable Tourism, Land 

Use Policy, Information & Management, Cities, Journal of Destination Marketing & Management, Journal 

of Transport Geography, Population Space And Place, Tourism Management Perspectives, Information 

Technology and Tourism, Tourism Planning and Development, Journal of Heritage Tourism. A baix s’inclou 

en la Taula 3.4.3 la relació dels 25 articles millor posicionats d’autors que són directors al programa, por 

posicions dins de les àrees de Web of Science i/o nombre de cites al WOS. 

 

Taula 3.4.3. Publicacions desacatades de directors/es del programa turisme i oci anys 2013-2020, 
segons dades de Web of Science recollides 22 juny 2021 

Autor (dins del 
cos de directors 
del programa) 
 

Any 
pub. 

Revista indexada 
al WOS 

DOI 
Quartil 
WOS 

Posició a 
l’àmbit 
WOS 

N. 
cites 
WOS 
 

Smith, Andrew 2016 Tourism 
Management 

10.1016/j.tourman.2016.02.010 Q1 2/56 103 

Shoval, Noam 2018 Journal of Travel 
Research 

10.1177/0047287517691155 Q1 3/53 45 

Gutiérrez 
Palomero, Aaron 

2016 Cities 10.1016/j.cities.2016.04.007  Q1 2/38 34 

Shoval, Noam 2018 Current Issues in 
Tourism 

10.1080/13683500.2016.1194813 Q1 10/56 21 

Gutiérrez 
Palomero, Aaron 

2019 Cities 10.1016/j.cities.2018.09.021  Q1 2/42 20 

Anton Clavé, 
Salvador 

2016 Annals of Tourism 
Research 

10.1016/j.annals.2015.10.010  Q1 5/143 20 

Anton Clavé, 
Salvador 

2017 Journal of 
Sustainable 
Tourism 

10.1080/09669582.2016.1177063 Q1 8/50 19 

Saladié Borraz, 
Òscar 

2016 Waste 
Management 

10.1016/j.wasman.2015.11.037  Q1 37/229 19 

Anton Clavé, 
Salvador 

2018 Information & 
Management 

10.1016/j.im.2017.05.002 Q1 21/155 15 

Gutiérrez 
Palomero, Aaron 

2017 Plos One 10.1371/journal.pone.0179682  Q1 15/64 10 

Anton Clavé, 
Salvador 

2019 Journal of 
Destination 
Marketing & 
Management 

10.1016/j.jdmm.2019.01.001  Q1 9/56 7 

Russo , Antonio 2017 Annals of Tourism 
Research 

10.1016/j.annals.2016.12.012  Q1 2/147 6 

Russo , Antonio 2016 Cartography and 
Geographic 
Information 
Science 

10.1080/15230406.2015.1076737 Q1 17/79 5 

https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.04.007
https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.09.021
https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.10.010
https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1177063
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.11.037
https://doi.org/10.1016/j.im.2017.05.002
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179682
https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.01.001
https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.12.012
https://doi.org/10.1080/15230406.2015.1076737
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Anton Clavé, 
Salvador 

2017 Land Use Policy 10.1016/j.landusepol.2017.07.018  Q1 25/109 5 

Anton Clavé, 
Salvador 

2020 Annals of Tourism 
Research 

10.1016/j.annals.2020.102889  Q1 3/150 3 

Gutiérrez 
Palomero, Aaron 

2020 Journal of 
Transport 
Geography 

10.1016/j.jtrangeo.2020.102820  Q1 34/373 3 

Anton Clavé, 
Salvador 

2020 Journal of 
Destination 
Marketing & 
Management 

10.1016/j.jdmm.2020.100465 Q1 9/56 0 

Setó Pamies, 
Maria Dolores 

2016 Journal of Business 
Ethics 

10.1007/s10551-014-2535-7 Q1; Q2 2/51 74 

Saladié Borraz, 
Òscar 

2019 Journal of 
Sustainable 
Tourism 

10.1080/09669582.2019.1607865 Q1; Q2 12/56 2 

Russo , Antonio 2020 Population Space 
And Place 

10.1002/psp.2380 Q1; Q2 6/29 2 

Russo , Antonio 2020 Journal of 
Sustainable 
Tourism 

10.1080/09669582.2020.1860068 Q1; Q2 12/56 1 

Anton Clavé, 
Salvador 

2021 Tourism 
Management 
Perspectives 

10.1016/j.tmp.2020.100770 Q1; Q2 14/56 0 

Perez Laborda, 
Alejandro 

2020 Economic 
Modelling 

10.1016/j.econmod.2019.04.008  Q2 113/373 24 

Saladié Borraz, 
Òscar 

2019 Urban Climate 10.1016/j.uclim.2018.12.012  Q2 25/93 8 

Niñerola 
Monserrat, 
Angels, 
Hernández Lara, 
Ana Beatriz 

2019 Total Quality 
Management & 
Business 
Excellence 

10.1080/14783363.2019.1652091 Q2 93/226 5 

 

Reconeixements i encàrrecs  

També il·lustren el reconeixement obtingut pel professorat del programa. El Prof. Salvador Anton Clavé 

va ser anomenat Professor Distingit de la URV al 2018, i va guanyar el Roy Wolfe Award 2021, un premi 

que concedeix l'Associació Americana de Geògrafs. El prof. Antonio Moreno Ribas es autor de diversos 

articles guardonats amb premis de millors articles presentats a congressos, director de tesis guardonades, 

Premi 2018 del Consell Social de la URV per l’impacte social de la recerca en el àmbit de les Ciències 

Experimentals, Enginyeria i Arquitectura. La prof.ra Mireia Valverde Aparicio va ser guardonada amb el 

Premi de la Secció de Recursos Humans de ACEDE 2016. La prof.ra Ercília García va ser organitzadora del 

II Tarragona Think Tank on PhD supervisory Training  i va guanyar el premi de Qualitat Docent de la URV  

el 2017. El nostre cos de directors compta amb 2 professors que han estat, o van ser, vicerectors de la 

URV, 3 que són o van ser directors de departaments de la URV. 

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

doctorat constitueix el seu punt més fort. Té l’experiència necessària i una activitat de recerca acreditada 

excel·lent. La extensa experiència de participació en projectes, publicacions, programes i encàrrecs de 

transferència, el reconeixement de tot el professorat en quant a trams de recerca, el caràcter 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.018
https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102889
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102820
https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100465
https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1607865
https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1860068
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.04.008
https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.12.012
https://doi.org/10.1080/14783363.2019.1652091
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internacional del professorat i la seva activitats en xarxes internacionals són una bona pràctica que volem 

destacar. Considerem per tant que el Programa de Doctorat de Turisme i Oci assoleix amb excel·lència 

l’estàndard segons el qual el professorat del programa té una activitat de recerca acreditada. 

 

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

 

El Programa de Doctorat de Turisme i Oci compta amb un total de 24 professors/es del programa que 

poden actuar com a director/a de tesi (Taula 4.1 de l’annex 4), i a l’actualitat el 46% dirigeix 501 tesis 

doctorals en curs, com directors o codirectors. També compta amb 14 directors/es de tesi en 

col·laboració, dels quals actualment 8 (el 57%) dirigeixen o codirigeixen a dia d’avui 11 tesis doctorals en 

els diferents estadis d’elaboració. La seva capacitat està provada ja que durant aquest període s’han 

defensat 22 tesis, 10 de regulacions anteriors i 12 en el marc del RD 99/2011, aquestes últimes totes 

d’estudiants que van accedir per primer cop al doctorat a partir del curs 2013-14 i 2 eren adaptacions. 

Una bona part dels professors/es han dirigit alguna tesis d’una o altra regulació.  

Lo qual permet valorar que el professorat del programa és suficient per dirigir les tesis doctorals 

matriculades. En el cas de directors/a novells, la comissió acadèmica assigna com a tutor/a un professor/a 

amb experiència en direcció de tesis. Tot i això, con es dedueix dels informes de seguiment i modificació, 

la plantilla de directors/es de tesi del programa és dinàmica i hi pot haver petits canvis degut a jubilacions 

o canvis d’adscripció.  

Com s’observa a l’annex 4 i evidència E4.16 els directors/es tenen una gran experiència en la direcció de 

tesis, ja que 10 directors de tesi en total (professorat i directors en col·laboració) han participat durant 

aquests 7 cursos en 12 tesis defensades, per un total de 16 direccions o codireccions (veure taula 4.3 de 

l’annex 4), només en el nou programa (RD 99/2011), mentre que incloent també les tesis defensades en 

el programa antic, arribem a 17 directors dirigint o codirigint 22 tesi per un total de 29 direccions i co-

direccions. 

Atès que en el programa de turisme o oci pràcticament sempre hi ha un professor/a del programa en les 

tesis amb codirecció externa o en el cas de directors novells, la mitjana de tesis defensades + tesis dirigides 

resulta per el conjunt de directors i col·laboradors actualment al programa de 2 tesis/professor/a en el 

marc del programa verificat, o 2,7 tesis si només considerem els directors. A l’apartat 4.1 ja hem evidenciat 

l’excel·lència científica d’aquest professorat. Com s’observa a la taula de l’annex la direcció de tesis per 

sexe és també bastant homogènia amb 18 direccions/codireccions per part d’homes i 11 per part de 

dones.  

La distribució del professorat entre línies d’investigació del programa es mostra a la taula 1.7 de l’annex 

1 i evidència E 4.16 s’observa que és adequada, encara que existeixen 2 línies majoritàries on es 

concentren també la majoria d’estudiants, aquestes són la de “Desenvolupament sostenible i impactes 

del turisme” i la de “Consum, oci i experiència turística”, i  això es degut als recursos / projectes que 

disposen, i a l’interès de la temàtica. Al contrari, la línia de “Branding i comunicació turística” és clarament 

minoritària malgrat que sigui estratègica, i volem reforçar-la amb integracions d’altres directors i 

col·laboradors per absorbir una demanda creixent de tesis en aquesta línia.. Aquesta distribució de 

                                                      

1 Aquestes xifres són dinàmiques al llarg del curs i només es poden donar de forma aproximada. Són 60 els estudiants que s’han 

matriculat el curs 2019-2020, inclosos els de nou accés, s’ha defensat 22tesis des de l’inici del programa al tancament de l’informe.  
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professorat encaixa amb la distribució d’estudiants per línies de recerca i com s’ha mencionat a l’apartat 

1.1 totes les línies de recerca tenen algun estudiant matriculat.  El ritme de tesis defensades pel 

professorat en totes les línies és adequat, com es veurà a l’apartat 6 d’aquest autoinforme. 

Igualment, s’haurà de valorar si el nombre de directors i col·laboradors que consten al programa al 

moment actual  de tancament de l’informe és suficient per fer front a la demanda de noves tesis que es 

previsible per els propers anys, en línies de recerca determinades.  

En el cas que la demanda de noves tesis augmenti durant els propers anys, la CA determinarà si el nombre 

de professors/es i de col·laboradors/es és suficient o cal incorpora de nous, en aquest darrer cas el 

programa disposa dels mecanismes adients per fer-ho a través del procés d’incorporació o baixa de 

professorat al programa que s’inclou al procés PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació 

director/a o línia d’investigació (Evidència E 4.11), segons allò previst per la Proposta de Millora 2020-

21.PM-4.1.  

La capacitat d’absorció prevista del professorat vigent és dictada per diferents factors: el ritme de defensa 

de les tesis, que com es veurà en relació amb l’Estàndard 6 es situa per damunt dels 4 anys per els 

estudiants de temps total i de 5 pels de temps parcial; l’encàrrec docent i els projectes competitius 

d’aquest professorat, que en limiten la capacitat de dirigir un nombre extens de tesis; i el fet que diversos 

d’aquests professors, afiliats a 6 departaments de la URV, també són directors en altres programes de 

doctorat i dirigeixen tesi (més de la meitat). Doncs com proposta de millora 2020-21-PM-4.1 es proposa 

de pujar el nombre de directors i col·laboradors els propers cursos per fer front al ritme de les noves 

admissions al programa i en relació amb la capacitat d’absorció del professorat vigent, i treure del 

programa aquells directors que no estan dirigint tesi i que tampoc resulten sol·licitats pels nous 

preinscrits. Els directors i col·laboradors que es donaran d’alta haurien de portar a un millor balanç entre 

dones i homes, que abans es va notar sofrir un biaix amb només la tercera part de dones entre els 

directors, i possiblement comptar amb noves incorporacions de professorat més jove com investigadors 

postdoctorals RyC, Juan de la Cierva, o Marie Curie, tot i que també volem mantenir el percentatge molt 

alt de directors amb trams de recerca vius doncs es farà un intent de mantenir aquesta fortalesa en la 

dinàmica del cos de directors. L’objectiu que es vol assolir és de mantenir una mitjana de 3 tesis dirigides 

per director del programa enfront al creixement de matriculats amb tesis vives en les diferents línies del 

programa, sense perdre en qualitat del professorat. També és part d’aquest procés dinàmic d’adequació 

de donar de baixa els professors per els quals se constata la no disponibilitat continuada a agafar la 

direcció de noves tesis.  

Volem destacar que el professorat vigent disposa de la dedicació adequada i suficient per dirigir les tesis 

doctorals, com s’evidencia a les enquestes de satisfacció (veure taula 4.2.1) tan de directors on s’ha 

preguntat explícitament si disposen de suficient temps i si estan recolzats i reconeguts com de 

doctorands/es  (veure taula 3.4.4.) com veurem més endavant. 
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Taula 3.4.4 Consultes específiques a directors/es de tesi sobre el seu rol.    

Pregunta Resultat 

(mitjana) 

És un rol en el que em sento recolzat/da 7,86 

És un rol en el que em sento reconegut/da 7,71 

És un rol en el que em sento capaç. 9,00 

És un rol que disfruto 9,00 

És un rol per al qual disposo de suficient temps 7,57 

Conec les activitats formatives disponibles per a millorar en aquest rol 7,00 

Les activitats formatives que ofereix la URV per a donar suport a aquest rol són 

adequades. 

7,14 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019-20 

 

Considerem el contacte directe i proper entre professors/es i estudiants com una gran virtut del programa 

i en general de tota la universitat. Tot i que el professorat d’aquest programa té majoritàriament una 

dedicació a temps complet i, malgrat agendes on s’inclouen docència, recerca, viatges, conferències i 

altres activitats, és fàcilment localitzable i permet un contacte directe entre directors/es i doctorands/es 

( abans presencialment i ara degut a la Pandèmia virtualment) lo qual permet fer un bon seguiment i 

atenció als doctorands. 

Per facilitar també el seguiment i tutorització dels doctorands/es  el SAD implantat a la URV per fer el DAD 

i PLAINV és una bona eina, ja que disposa d’un mecanisme mitjançant el qual els doctorands/es registren 

activitats /seminaris/conferencies/ estades de recerca/ projectes, i els directors/es i tutors/es els poden 

visualitzar en qualsevol moment i donar un feedback als doctorands/es. Fins i tot si ho consideren oportú 

es podria fer servir com a una eina de planificació de les activitats conjuntes entre doctorands/es i 

directors/es. 

Com es va comentar a l’apartat 1.2 de l’autoinforme, els directors se reuneixen presencialment o en línia 

amb els estudiants tutorizats, segons una planificació feta i aprovada pels directors al SAD i qualsevols cop 

que hi hagi necessitat o el director ho demani. A banda del seguiment formal que es fa un cop a l’any amb 

l’ eina del SAD, les reunions tutorials, els avanços del treball que l’estudiant els envien per revisió, les 

presentacions dels estudiants en seminaris o jornades internes, les tutories fetes amb experts externs en 

ocasió dels Doctoral Days i altres seminaris de recerca, les revisions rebudes d’articles enviats a publicació, 

són totes oportunitats que els directors/es tenen a disposició per realitzar un seguiment constant de 

l’estudiant en el seu progrés cap al dipòsit de la tesis.  

Òbviament dins del cos de professors hi ha variabilitat en quant al nivell de constància i exigència amb els 

procediment de seguiment. La CA del programa per assegurar un cert nivell d’homogeneïtat del 

seguiment, i acollint algunes de les propostes expressades en aquest sentit a les enquestes de estudiants 

i titulats, proposa introduir el requeriment formal d’una entrevista amb doctorands del 2n curs, que es 

realitzarà just després de formalitzar la segona matricula (2020-21.PM-1.2). D’aquestes entrevistes 

formals es farà un informe que el director tramitarà al coordinador del programa.  

Com mostra l’enquesta de satisfacció a doctorands/es, on es pregunta directament pel seguiment i 

atenció per part dels directors/es de tesi, és molt adequat, amb un resultat notable tant el curs 17-18 

(9,14) i el curs 19-20 (8,17), però tot i així la CA considera que es pot millorar encara més.   
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La CA i el/la coordinador/a del programa vetlla per tal que el professorat sigui suficient i adequat al 

programa i que tingui la dedicació adequada per dirigir les tesis. I els mecanismes de que disposa per a 

assignar nous directors/es al doctorand/a així com també incorporar nous directors o línies d’investigació 

i sol·licitar una modificació de la memòria de verificació del programa 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 E1.11) i PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació director/a o línia 

d’investigació (Evidència E4.11) establerts en el SIGQ de l’ EPD. Aquest mecanismes permeten també 

completar amb experteses complementàries les direccions de tesi o codirectors en cas que el director/a 

no pugui fer un seguiment i atenció del doctorand/a adequat.  

Uns mecanismes més general de la URV per a determinar i organitzar la dedicació del professorat dins del 

departament recollits Normativa de Docència, aprovada pel Consell de Govern de la URV   última 

modificació de 19 de juliol de 2018 (Evidència E4.8),són el POA i el Pacte de dedicació. 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 que s’assigna al POA dels directors, per estudiant de doctorat 

matriculat a la URV s’assigna 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/es 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. Les direccions de tesis que 

no puguin ser reconegudes per aquesta via ho són 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, 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 propis directors/es 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. 

Per altra part, la coordinació del programa també està reconeguda amb reducció docent, en funció del 

nombre d’estudiants del programa.  

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. Haver pogut mantenir un ritme fluid d’absorció de noves tesis al llarg del 

període d’avaluació gràcies a la incorporació de nous directors i col·laboradors adscrits a la diverses línies 

del programa es  pot considerar una bona pràctica, què s’haurà de recolzar de forma efectiva amb la 

proposta de millora 2020-21.PM-4.1) en el futur amb altes de nous directors i col·laboradors i baixes 

d’altres, amb una representació especial de dones i joves investigadors, i mantenint la alta qualitat del 

professorat atestada per el percentatge molt alta de directors i directors de tesis vigents amb trams de 

recerca vius.  

 

4.3 El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesi i la 

tutorització de l’alumnat. 

El subestàndard 4.3  és transversal i la informació consta a l’autoinforme de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

lliurat al gener de 2020 (Evidència P 2.16). 

http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-docencia-2017-2018/
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-pacte-dedicacio
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4.4. El grau de participació de professorat estranger i doctors/es 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 3 professors/es  i 8 directors/es 

col·laboradors externs que participen en les tesis doctorals del programa. Pertanyen  als següents centres:  

- Universitats catalanes:  (3) UB, UAB, UOC 

- Universitats espanyoles: (1) DEUSTO 

- Universitats estrangeres: (7): Univ. of Westminster (UK), Univ. of Surrey (UK), KU Leuven (BE), 

Hebrew University of Jerusalem (IL), Université Paris-Est Marne-la-Vallée (F), Universidad de 

Quintana Roo (MEX), Universidad Nacional del Sur (ARG).  

-  

El programa també compta amb total de 52 doctorands/es estrangers des del 2013 fins al 2021, com s’ha 

comentat a l’apartat 1.1 d’aquest autoinforme, procedents majoritàriament d’Amèrica Llatina, d’Àsia i de 

la resta de la Unió Europea.  

On també és freqüent la participació de professors/es estrangers és en el cicle de conferències, seminaris 

o activitat similars, l’assistència a les quals és una de les activitats formatives del programa. Cada any, el 

programa de doctorat organitza directament seminaris i jornades de formació o impulsa la participació 

dels estudiants (igualment reconeguda com activitat de formació que es fa constar al SAD) en actes 

organitzades per grups de recerca de la URV o altres institucions, o congressos organitzats per aquestes 

entitats, que tenen una presencia fort i fins i tot majoritària d‘experts i acadèmics estrangers. En els 

Doctoral Days i seminaris de recerca organitzat directament pel programa, van intervenir al llarg de les 

diferent edicions, acadèmic globalment reconeguts en el camp d’estudis turístics i especialitats afines com 

John Tribe (UK), Irina Ateljevic (NL), Claudio Minca (IT), Jonas Larsen (DK), Frank Go (NL), Serena Volo (IT), 

Raffaele Scuderi (IT), Andrew Smith (UK), Dianne Dredge (AUS), Enrico Gualini (DE).  

En el programa, també han codirigit tesis ja defensades membres de centres internacionals com Noam 

Shoval, Andrew Smith, Bonnie Campos, director/es del programa, i hi van participar molts altres com 

membres dels tribunals de tesis o revisors externs, entre els quals destaquem experts del camp 

reconeguts internacionalment, com ara Dimitri Ioannides (Midsweden Uni., Suècia), Robin Biddulph (Uni. 

Goteborg, Suècia), Filippo Celata (Uni. Roma La Sapienza, Itàlia), Maria Dolores Àlvarez (Boğaziçi 

University, Turquia), Dianne Dredge (Aalborg Uni., Dinamarca) i Brian King (Hong Kong Polytechnic Un.) . 

Això no va afluixar durant els cursos 2019-20 i 2020-21 en raó de la pandèmia ja que diversos 

esdeveniments i defenses de tesi previstes en aquell període es van traslladar a un entorn virtual.  

El grau d’internacionalització de les tesis doctorals (en el marc del RD 99/2011) defensades des de la 

implantació del programa en curs 2013-14 es mostra a la Taula 3.4.5.   
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Taula 3.4.5. Grau d’internacionalització de les tesis defensades (segons RD 99/2011) 

 

Curs Tesis Defensa 
en 

anglès / 
altres 

idiomes 

Redacció  
en 

anglès / 
altres 

idiomes 
 

Cotuteles Tribunals amb 
membres de 

centres 
estrangers1 

Membres 
de tribunal 
de centres 
estrangers1 

Menció 
Internacional 

Directors/es 
de centres 
estrangers 

2015-16 
- - - - - - - - 

2016-17 1 1 1 - 1 1 1 - 

2017-18 1 1 1 - 1 1 1 - 

2018-19 
2 1 1 - 2 2 2 2 

2019-20 6 5 5 - 3 3 3 1 

2020-21* 2 2 2 - 1 1 1 1 

Total 12 10 10 - 8 8 8 4 
1 A partir dels tribunals aprovats.  

Font: elaboració pròpia a partir d’Informe URV en xifres (dades juny 2021) 

 

Excepte 2 tesis, la resta ha estat redactada i defensada en anglès, i una en portuguès, el 83,3%. 

Globalment, el percentatge de tesis amb Menció Internacional ha estat del 66,6%. Tots aquests doctors/es 

excepte 1 han fet estades d’un mínim de 90 dies en institucions internacionals, Europees i 

Llatinoamericanes majoritàriament, però també de China, Marroc i Israel. El pes de tesis amb Menció 

Internacional fluctua segons els cursos força aleatòriament. Finalment, la informació amb la que hem 

comptat està extreta del DAD, i per tant és la que voluntàriament han facilitat els estudiants, el que no 

exclou estades no comptabilitzades. La pandèmia va afectar els plans de mobilitat d’alguns doctorands/es 

que tenint previstes estades en aquest últims dos cursos o que, resident habitualment en el seu país 

d’origen, tenien previst fer una estada en la URV que els comptaria com mobilitat IN. En alguns casos va 

ser possible substituir aquestes estades amb altres activitats de formació, en tot cas això afecta tesis 

encara en curs o que es prevé depositar durant el curs 2020/21.  

Els tribunals amb membres que provenen d’institucions internacionals és molt superior, el 66,6%, amb 8 

membres d’institucions estrangeres que hi han participat. Els tribunals de la URV tenen tres membres, 

se’n dedueix que un terç dels avaluadors/es provenien d’institucions estrangeres. Si s’analitza aquest fet, 

es pot relacionar amb l’interès de donar difusió internacional als resultats, encara que l’estudiant no hagi 

pogut fer una estada de tres mesos en un centre estranger. Les raons poden ser econòmiques, si no ha 

pogut comptar amb un ajut addicional al seu contracte, o també personals. Per altra part, alguns 

estudiants estrangers ja han hagut de fer l’esforç d’integració en iniciar la seva tesi i consideren que una 

mobilitat addicional n’endarreriria l’assoliment. 

Cada tesi amb Menció Internacional rep també l’informe previ de dos avaluadors/es externs, 

necessàriament de centres estrangers. Per tant, el programa compta amb una elevada i pertinent 

participació de persones expertes internacionals en els tribunals de tesis i en els i informes previs. 

Així doncs, la participació de professors/es estrangers en els tribunals és alta, corresponent al 

percentatge, també alt, de Mencions Internacionals. Les col·laboracions amb grups estrangers són 

importants, com es pot deduir de l’autoria de les publicacions. Les visites de professors/es estrangers/es 
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i les conferències que contribueixen a les activitats formatives són nombroses. La mobilitat de 

doctorands/es és també alta. Es van realitzar i fer constar com activitat de formació 15 estades en relació 

a les tesis defensades en el marc del RD 99/2011, o a les tesis actualment en curs, durant el període 2014-

2020. Però l’indicador del programa que és realment baix és el de les cotuteles, ja que mai es van activar 

convenis de cotutela. La raó principal és que és molt difícil que un doctorand vulgui fer la doble matricula 

en dues universitats diferents, també considerant la diversitat de formes d’entrar als programes de 

doctorat en el diferent països de l’UE i més enllà. Per això, aquest és un àmbit d’internacionalització del 

programa per el qual s’haurien d’explorar més a fons les oportunitats, per exemple dins del marc de la 

xarxa Aurora on aquest tipus de convenis se poden fer fàcilment, encara que no sigui clar al moment 

actual que els membres de la xarxa tinguin competències i programes d’interès destacat per al nostre 

programa. La CA estudiarà les possibles col·laboracions amb universitats de la xarxa aurora i si ho troba 

adient s’incorporarà en propers plans de millora. 

També entre els àmbits d’internacionalització del programa es fa constar una col·laboració amb la 

Universitat de Quintana Roo (Mèxic) en el marc del conveni específic de col·laboració ref. CEC-CHET-02-

2013  firmat el 2013, segons el qual el doctorat en Turisme i oci de la URV, se reconeix per un màxim de 5 

alumnes de la Univesitat de Quintana Roo. 

L’EPD conscient de les dificultats d’internacionalització dels programes de doctorat i de la importància 

que té pels nostres doctorands/es i els programes va definir als plans de millora, del 2019-20 presentat 

als 5 programes de doctorat acreditats al 2020 en progrés cap a l’excel·lència i del 2020-21 presentat a 

l’acreditació transversal (Evidència P2.16), dues propostes de millora generals per a tots els programes de 

la URV, que són: 

 Millorar la mobilitat europea a través de la Xarxa Aurora (2019-20 PM-EPD- 6-01), la URV 

participa en una proposta H2020 de mobilitat dins de la Xarxa Aurora, que es pot aprofitar els 

contactes per fer la mobilitat i per aconseguir col·laboracions amb altres universitats. 

 Fomentar la col·laboració i participació de professors/es externs sobre tot internacionals (2020-

21 EPD-PM- 4.3.02), les accions puntuals que s’han proposat són aconseguir professors/es 

externs a traves de la xarxa alumni i postdoc URV en centre de recerca o universitats externes i 

també a través de la xarxa aurora. Aquesta proposta és de l’actual pla de millora 2020-21 i en 

posteriors seguiments es seguirà amb atenció l’evolució d’aquesta proposta. 

 

El programa de doctorat disposa de bones pràctiques pel que fa extensió de la xarxa internacional de 

col·laboracions dels directors, doncs això que permet una alta efectivitat de la formació internacional dels 

seus doctors amb estades en centres estrangers, col·laboracions en publicacions, i participació en 

projectes i activitats formatives realitzats per els centres d’acollida.  

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.  

Com hem comentat en tot l’estàndard 4, el punt més fort del programa el constitueix el seu professorat, 

amb molta experiència investigadora i en direcció de tesis, i amb una excel·lent producció científica, que 

acredita amb trams de recerca amb percentatges superiors al 80%, però sobretot amb projectes, 

publicacions i reconeixements externs, i en capacitat per portar a bon port les tesis doctorals.  Considerem 

que en aquest àmbit el programa té com a bona pràctica la inclusió en el seu cos de directors i 

col·laboradors i en els processos de defensa de les tesis un bon nombre d’experts internacionals 

reconeguts.  
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Pel que fa a col·laboracions internacionals, tant en estades com en mencions internacionals el programa 

mostra indicadors adequats, i es farà un esforç ulterior per explorar les possibilitats de fer tesis en 

cotutela.  

Per tot el que hem indicat 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 doctorands/es acostumen a integrar-se en el grup d’investigació 

d’afiliació del director o codirector, en un dels diferents departaments que participen en el programa, 

d’acord amb el que consta a l’apartat 8 de la memòria de verificació (Evidència E 5.4). Aquesta integració 

es determinada o bé per tenir un ajut pre-doctoral, vinculat o no a un projecte del grup (segons la natura 

de l’ajut), o per fer tesis que s’adscriuen com producció científica associada a un projecte del grup. El grup 

els facilita un lloc de treball i disposarà de les infraestructures científiques i recursos del grup de treball 

adients per al desenvolupament de la tesis (laboratoris, serveis tècnics, aules de seminari, despatxos amb 

ordinadors, programari específic, etc). La Facultat de Turisme i Geografia, seu principal del Programa de 

Turisme i Oci, posa a disposició dels doctorands amb ajut (que són PDI) un espai de treball compartit, amb 

aquestes característiques, amb capacitat i postracions de treball per 12 investigadors en formació. De fet, 

aquest espai és utilitzat puntualment també per els altres doctorands que no són PDI, els quals en tot cas 

tenen accés a altres espais de treball en el CRAI del Campus Vila-seca. El doctorand/a també disposa dels 

recursos que ofereix la URV en general (CRAI, base de dades, Servei de Recursos Científics i Tècnics, 

Sistemes i recursos per a l’aprenentatge, campus virtual, Moodle, ...) adequats pel nombre de 

doctorands/es del programa de doctorat i per a desenvolupar les tasques concretes de la tesi doctoral. La 

recerca bibliogràfica en particular es pot fer telemàticament accedint a través de la intranet de la URV a 

les bases de dades com Web of Science o Scopus. La relació d’espais i recursos materials esta detallada a 

l’Evidència E 5.4 i s’ha preparat un vídeo per mostrar al Comitè d’Avaluació Extern alguns dels espais 

principals (https://www.youtube.com/watch?v=nGi4m2KDjqs).  

 

Recursos materials 

Els recursos materials del programa, l’equipament i la instrumentació disponibles en els laboratoris de 

cada grup i dels serveis centrals de la URV, en el moment de la verificació del programa eren ja molt 

rellevants (Evidència P2.5 i Evidència E 5.4). La URV compta amb serveis centralitzats amb l’equipament 

més pesant i amb personal especialitzat: els Serveis Científics i Tècnics de la URV, 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

https://www.youtube.com/watch?v=nGi4m2KDjqs
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https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/. Amb posterioritat alguns dels grups 

mencionats a la memòria de verificació han actualitzat alguns ordinadors/ materials, com per exemple els 

drones per la investigació geogràfica recentment adquirit per el Departament de Geografia i dels quals 

disposa el grup de recerca GRATET, però essencialment el material és el mateix.  

Els grups de recerca als quals s’integren els doctorands/es són ubicats en seus diferents de la URV. El 

campus de Vila-seca és la seu principal del programa de turisme i oci. Hi són ubicats la Facultat de Turisme 

i Geografia (la secretaria de la qual també fa funcions de secretaria acadèmica del programa), el 

Departament de Geografia i el grup de recerca GRATET. A part, el campus de Reus-Bellissens és la seu 

principals dels departaments de Gestió d’Empreses i d’Economia, i dels grups de recerca que hi són afiliats; 

el campus Catalunya en Tarragona, on treballen els directors afiliats al Departament de Comunicació, 

mentre que altres col·laboradors del programa tenen la seva seu de treball i els grups de pertinència en 

aquest campus i d’altres com el Campus Sescelades.  

Això vol dir que els doctorands/es del programa poden ser dispersos però n’hi ha un nus important que 

utilitza les instal·lacions de la Facultat de Turisme i Geografia, seu principal del programa. A la FTG hi ha 

els espais següents dedicats a la investigació, dels quals es poden aprofitar els estudiants del programa:  

 Un laboratori de investigació de 30 mq amb capacitat aproximada per ús de 4 pax. 

 Un despatx i sala de treball de becaris predoctorals del Departament de Geografia (FPI/FPU/FI i 

d’altres) de 33mq amb capacitat per 12 pax. 

 Un laboratori de projectes del Departament de Geografia de 33 mq amb capacitat per 4 pax. 

 Un laboratori de cartografia i SIG de 61 mq amb capacitat per 6 pax.  

El CRAI del campus Vila-seca ofereix espais i recursos per tots els usuaris de la FTG: dos espais grans (235 

mq globalment) de lectura, una aula de formació, una cartoteca, 2 aules de treball en grup, un servei de 

reprografia, una zona per consulta equipada amb ordenadors, un espai d’atenció a usuaris, una sala 

d’exposició, una zona de recepció i una sala de projectes. Globalment aquests espais poden acollir fins a 

250 usuaris doncs són més que suficient per els estudiants de doctorat que no tinguin accés als espais 

dedicats al treball de becaris.  

Els laboratoris i les sales de treball i projectes estan ubicats en passadissos propers, cosa que facilita la 

comunicació entre ells i el entorn d’investigadors amb els quals treballen. 

A l’evidència E 5.4 es presenta la descripció actualitzada de la instrumentació i prestacions d’aquestes 

unitats. Els estudiants de doctorat disposen d’espais de treball, laboratoris o sales amb terminals per 

desenvolupar el seu treball quotidià de recerca. Tenen a més a disposició des dels seus llocs de treball tots 

els accessos telemàtics necessaris i drets d’impressió i altres necessitats associades a l’elaboració de la 

tesi doctoral. Gràcies al finançament aportat pels projectes individuals en els que participen els grups i a 

l’actualització d’infraestructures col·lectives, tant els laboratoris com els recursos científics s’ha anat 

dotant de l’equipament necessari i estan ben equipats.  

Tots els recursos descrits anteriorment i a l’evidència 5.4 i al vídeo són perfectament adequats al nombre 

de doctorands/es i a les característiques del programa. Tot i així l’EPD va proposar la millora (2019-20 PM-

EPD- 5-07), d’adequació dels equipaments de recerca desfasats. Les actuacions que s’estan portant a 

terme per aconseguir la millora són les següent: modificació de tarifes del SRCiT per pagar amortitzacions 

dels equipaments que no estiguin finançats, a través del seu ús. Aquest sistema ha de permetre presentar-

nos en convocatòries d’equipament científic del Ministeri/GenCat. I adquisició d’equipament científic de 

grans dimensions, pels quals hem aconseguit finançament. 

https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos-cientifics-tecnics/


 

49 

 

S’ha de tenir en compte, tanmateix, que el Programa de Turisme i Oci acull un nombre substancial de 

doctorands que no tenen ajuts i no estan directament integrats als grups de recerca; o bé treballen a 

distància des del seu país d’origen, visitant esporàdicament la URV (sobretot per participar en activitats 

de formació presencials i reunir-se amb els seus directors, tot i que la virtualització creixent d’aquestes 

activitats, sobre tot durant la pandèmia, fa que aquestes visites siguin cada cop menys necessàries); o bé 

són professionals que compaginen l’habitual activitat laboral en les seves seus respectives amb els estudis 

doctorals, doncs també acostumen visitar i utilitzar els espais de treball de la URV esporàdicament. Per 

aquest estudiants de perfil atípic, l’accés las recursos digitals oferts per la URV és clau, mentre que el grau 

d’aprofitament dels recursos materials (a més a més en el context específic del camp d’estudi del 

programa, on el treball en laboratori és prou limitat), no ho és tant.  

D’acord amb els resultats de les enquestes de satisfacció (veure resultats complets a l’apartat 5.2 de 

l’Annex 5), el grau de satisfacció dels estudiants amb els recursos materials de què disposen els 

doctorands/es del programa és alt, amb una mitjana  de 8,46 sobre 10 el 2017-18  i un 8,13 el 2019-20 

s’observa a la taula 3.5.1. El 88 % dels enquestats/des valora per damunt de 8 el seu grau de satisfacció 

tot i que la mitjana es veu penalitzada per algunes respostes que fan notar alguna deficiència puntual en 

instal·lacions de la URV o els mitjans digitals oferts. 

Pel que fa als titulats enquestat la valoració també és elevada amb un 9,4 (2017-18) i un 8.5 sobre 10 

(2019-20). 

Les enquestes de satisfacció dels directors/es (Apartat 5.2 de l’Annex 5) mostren que sobre aquest aspecte 

concret la seva satisfacció va ser una mica més baixa però en creixement. Un 80% puntua amb 8 o més el 

seu de satisfacció pel que fa als mitjans materials, amb una mitjana de 8,60 el curs 2019-20. Tanmateix 

s’ha de remarcar que els directors faran referencia en la enquesta a mitjans materials diferents segons la 

seva seu de treball (i dels doctorands que tutoritzen).  

 

Taula 3.5.1. Grau de satisfacció dels estudiants amb els mitjans materials de què disposen. 

Pregunta Curs 19-20 Curs 17-18 Curs 15-16 

Estudiants de doctorat 

Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules 
específiques, seminaris, fons bibliogràfics, accés a les bases de 
dades, programari, serveis científico-tècnics, etc) disponibles per 
dur a terme la teva tesi doctoral són adequats. 

8,13 8,46 - 

Directors/es 

Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules 
específiques, seminaris, fons bibliogràfics, accés a les bases de 
dades, programari, serveis científico-tècnics, etc) disponibles per 
dur a terme la tesi doctoral són adequats. 

8,60 6,75 6,66 

Titulats 

Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules 
específiques, seminaris, fons bibliogràfics, accés a les bases de 
dades, programari, serveis científico-tècnics, etc.) disponibles per 
dur a terme la teva tesi doctoral van ser adequats 

8,50 9,40  

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019-20, 2017-18 i 2015-16 
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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 E5.1).   

 

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

Gràcies a l’enquesta de satisfacció dels estudiants que la URV difon a través de diferents mecanismes, 

se’n desprèn que en global la satisfacció dels doctorands/es amb els estudis és del 8 sobre 10 el curs 2015-

16, 8,12 el curs 2017-18  i 7,87 el curs 2019-20 i la satisfacció dels titulats és del 8,8 en 2017-18 i 9,3 en 

2019-20. Per altra banda, la satisfacció global dels directors de tesis amb els estudis és del 6,3 en una 

escala de 10 en les enquestes del curs 2015-2016 ,del 6,75 en les enquestes del curs 2017-2018 i un 8,67 

el curs 2019-20. (Veure resultats a l’apartat 5.2 l’annex 5) 

Als resultats de les enquestes a estudiants (Apartat 5.2 de l’annex 5), s’observa també que tots els 

indicadors comparables han millorat respecte a les enquestes anteriors. Igualment pels indicadors que 

han obtingut una puntuació per sobre de 8 són els que els mostren a la taula 3.5.2. 

A continuació mostrem a la taula 3.5.2 els indicadors del curs 2019-20  valorats  per sobre del 8, destacant 

els millors puntuats  en les tres enquestes: 

- La transparència del procés de preinscripció i admissió, que passa de un 8,3 al 2017-18 a una 8,8 

al 2019-20 

- El sistema d’avaluació amb SAD, que passa de un 8,3 al 2017-18 a una 8,8 al 2019-20 

- L’atenció rebuda per part del personal de la EPD, que passa del 7,9 al 2017-18 al 8,6 el 2019-20 

- Seguiment i atenció per part del director/s de la teis, que ha passat d’ un 9.1 el curs 2017-18 a 

un 8.2 el curs 2019-20 però es manté per damunt del 8  

Cal remarcar que el grau de satisfacció general amb els programa va baixar per de baix del 8 (7.9) a 

l’enquesta del 2019-20, doncs els principals processos i serveis mantenen la puntuació per sobre del 8 i 

en tot cas confiem que la puntuació general es manté en la línia de les precedents avaluacions.  

 

Taula3.5.2. Grau de satisfacció dels estudiants en indicadors per sobre del 8. 

 

PREGUNTA 2015-16 2017-18 2019-20

El procés de preinscripció i admissió és transparent (hi ha suficient informació pública i 

reps regularment informació del procés) 8.3 8.8

El sistema d'avaluació del DAD i PLAINV usat a la URV per acomplir el RD 99/2011, a 

través de la revisió del DAD i PLAINV del doctorand i elaboració de l'informe d'avaluació, 

és adequat 7.4 8.3 8.8

L'atenció rebuda pel personal de l'Escola de Postgrau i Doctorat és adequada 8.8 7.9 8.6

Els serveis de suport a l’aprenentatge (moodle, factoria digital, serveis d’autoaprenentatge, tutorització, wifi, etc.) que la URV posa a la teva disposició són adequats8.5 8.5

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

transparent i entenedor 8.0 8.5 8.5

Les vies d'informació, comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades 8.2 8.2 8.4

L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa i la comissió acadèmica  és 

adequada 8.7 8.3

El seguiment i atenció per part del director/tutor de tesi és l'adequat 9.2 9.1 8.2

Els tràmits administratius (baixes, pròrrogues, canvis de dedicació, etc.) i la seva normativa són entenedors i accessibles7.2 8.1 8.1

Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules específiques, seminaris, fons bibliogràfics,  accés a les bases de dades, programari, serveis científico-tècnics, etc.)  disponibles per dur a terme la teva tesi doctoral són adequats8.3 8.1

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

a objectius, activitats de formació, avaluació anual, tràmits administratius, etc.)

7.6 7.9 8.0

En general, el grau de satisfacció global de programa de doctorat és: 8.0 8.0 7.9
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 Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019-20, 2017-18 i 2015-16 

Dels comentaris afegits pels estudiants a les enquestes se’n desprenen els següent aspectes positius: 

-Atenció del professorat i de la CA 

- Atenció de la EPD 

- Qualitat i transparència dels processos administratius en línia  

Però també s’indiquen propostes de millora , que principalment tenen a veure amb les activitats 

formatives tant pròpies del programes com transversals, i en particular l’exigència de disposar d’opcions 

en anglès i en línia.  Aquestes millores per tant ja s’han tingut en compte al pla de millora de l’EPD del 

2019-20 ( veure apartat 4 d’aquest autoinforme)  

 

Sobre la satisfacció dels directors i directores de tesi (Apartat 5.2 de l’annex 5), els punts comparables han 

millorat molt significativament, ja que la  valoració global del programa ha passat de 6,3 a 8,7. És segur 

que influeix en la valoració positiva de tots els aspectes un millor coneixement de la regulació actual i del 

programa, per l’acció d’informació de la CA, que ara coneixen molt més, però també per la pròpia pràctica 

d’aquests anys, que ha superat la resistència al canvi i ha fet desaparèixer l’enyorança d’una regulació que 

consideraven més lliure (en l’enquesta anterior valoraven molt negativament l’avaluació anual i la 

regulació de la durada de les tesis). La nova eina molt més amigable del SAD també ha contribuït sens 

dubte a millorar la percepció global. 

 L’aspecte més ben valorat és el funcionament de la Comissió Acadèmica i la coordinació, que ha 

passat de 7 el 2017-18 a 9 el 2019-20 

 Les activitats formatives pròpies del programa també passen de 7 el 2017-18 a 9 el 2019-20 

 El procés d’admissió amb expressió d’interès i proposta de línia d’investigació passa de una 

valoració de 6,3 el 2017-18 a una de 9 el 2019-20 

 L’estructura dels estudis del programa també millora la seva valoració de 7,3 el 2017-18 a 8,7 el 

2019-20 

 El procés d’avaluació està ben valorat, i ha passat de 5,8 a 8,2 

 La seva consideració sobre els mitjans materials disponible és positiva i també ha millorat, de 6,8 

el 2017-18 a 8,6 el 2019-21  

Taula 3.5.3. Grau de satisfacció dels directors/es de tesi en indicadors per sobre del 8. 



 

52 

 

 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019-20, 2017-18 i 2015-16 

 

 Dels comentaris indicats pels directors/es de tesi a les enquestes se’n desprenen els següent aspectes 

positius del programa de doctorat: 

 Funcionament de la Comissió Acadèmica del programa i gestió de la qualitat 

 Fluxos d’informació i millora dels procediments de seguiment  

 Caràcter multidisciplinari del programa  

Però també s’indiquen les següents propostes de millora : 

 Procediment d’admissió dels estudiants internacionals 

 Funcionament del SAD 

 

La opinió de la CA d’aquest programa és que el procediment d’admissió dels estudiants internacionals 

amb la validació de títols feta per l’EPD i la secretaria del programa és molt ben feta, tempestiva, i amb 

un nivell molt alt de capacitat de comunicació amb el sol·licitant, i s’ha millorat i professionalitzat 

notablement durant els últims cursos, doncs no cal proposar accions de millora especifiques a nivell 

general. A més des de la coordinació s’ha fet un esforç notable, amb la introducció de la ‘Guia del 

Doctorand’, de respondre a peticions i perfils específics; a més a més el Coordinador dona plena 

disponibilitat a comunicar-se bilateralment amb els estudiants sol·licitants per aclarir dubtes i guiar-los.  

Quant a la participació del programa de doctorat a les enquestes 2019-20 va ser del 31% dels 

doctorands/es i del 29% del professorat i directors/es de tesi del programa. La participació dels estudiants 

ha estat baixa i se manté en la línia de les enquestes precedents. Això fa que la informació que tenim 

sobre l’avaluació dels recursos per l’aprenentatge dels diferents col·lectius, això com les valoracions 

positives i les propostes de millora, no sigui gaire suficient i completa (a més a més es detecten diferents 

outliers a les enquestes).  

Per això, com proposta de millora , aquest programa vol fomentar de la participació de estudiants, 

directors i titulats a les enquestes, a través accions d’informació especifica i personalitzada, ressaltant el 

PREGUNTA 2015-16 2017-18 2019-20

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

són adequats 8.0 7.0 9.0

Les activitats formatives organitzades per als doctorands dins del Programa de Doctorat 

són adequades (workshops, cursos, seminaris, tallers, etc.) 7.0 9.0

Que els candidats facin una proposta de línia d’investigació i, amb caràcter opcional, 

presentin una carta de recomanació per a l’admissió al programa de doctorat, és una bona 

pràctica 6.3 9.0

L’estructura dels estudis de doctorat (activitats formatives, línies de recerca, etc.) és 

adequada 6.7 7.3 8.7

Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules específiques, seminaris, 

fons bibliogràfics,  accés a les bases de dades, programari, serveis científico-tècnics, etc.)  

disponibles per dur a terme les tesis doctorals són adequats 6.7 6.8 8.6

La informació pública disponible a la web dels estudis de doctorat és clara i entenedora 

(respecte a objectius, línies de recerca, activitats de formació, avaluació anual dels 

doctorands, tràmits administratius, etc.) 5.7 7.0 8.2

El procés de preinscripció i admissió al programa de doctorat és entenedor  8.1

El procés de preinscripció i admissió és transparent (hi ha suficient informació pública i 

reps regularment informació del procés)  8.1

Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per l’Escola de Postgrau i 

Doctorat (Sessió de benvinguda, cursos de l'ICE, etc.) són adequades 6.0 8.0

En general, el grau de satisfacció global amb el programa de doctorat és 6.3 6.8 8.7
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valor d’obtenir una informació de grau suficient per detectar febleses amb seguretat i plantejar millores i 

respostes ( 2020-21.PM-5.1 ), amb l’objectiu de pujar a una taxa de resposta més alta del 50% en cadascú 

dels 3 col·lectius d’enquestats. Això s’estén al reforçament de la informació sobre els titulats mitjançant 

una enquesta especifica, que es detallarà més tard en relació al Estàndard 6.  

 

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 assoleix l’estàndard sobre l’eficàcia dels sistemes 

de suport a l’aprenentatge. En aquest estàndard la CA detecta la proposta de millora 2020-21-PM-5.1 

relativa a l foment de la participació en enquestes de estudiants, directors i titulats. 

 

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

  



 

54 

 

 

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands/es suporten adequadament el procés d’aprenentatge i faciliten 

la incorporació al mercat laboral 

 

Aquest sub-estàndard és transversal i la informació s’ha presentat a l’autoinforme transversals lliurat a 

AQU al gener de 2021 per a la seva acreditació (Evidència P2.16). No obstant encara que al autoinforme 

transversal ja s’ha justificat (Evidència P2.16) que la URV disposa del serveis i recursos a l’abast dels 

doctorands/es molt adequats per facilitar el procés d’aprenentatge i per facilitar la incorporació al mercat 

laboral. I el SIGQ recull els més generals en els processos PR-EPD-013 Orientació a l’estudiant (Evidència 

E5.2) per definir, revisar, actualitzar i millorar la gestió de l’orientació a l’estudiant i el procés PR-OOU-01 

Orientació professional (Evidència E5.3). Però volem comentar breument els serveis que el propi 

programa de doctorat disposa per als seus doctorands i doctorandes. 

Serveis d’acollida, d’orientació acadèmica  

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. Com s’ha 

comentat prèviament, el programa de Doctorat en Turisme i Oci reforça aquesta trobada amb reunions 

addicionals, en motiu de les Jornades Doctorals, Seminaris d’Investigació i Sessions de Presentació de 

Tesis. En aquestes sessions 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. 

A més a més el coordinador convida regularment els estudiants de nous accés que arriben a la URV a visita 

la FTG (seu principal del programa) i els introdueix els espais i recursos de treball.  

Des del curs 2021/22 es preveu  fer disponible a tots els estudiants de nou accés la Guia del Doctorand 

(pts. 2 i 3) que entre d’altres coses ofereix informació sistematitzada sobre tot això. Aquesta proposta de 

millora és complementaria a la 2020-21-PM-1.1 mencionada abans (Estàndard 1). En aquella proposta es 

mencionava una Guia del Doctorand (primera part) dirigida a facilitar el procés d’admissió. De fet és tracta 

d’una proposta ja en fase d’implementació en el curs actual. Aquesta eina s’estendrà, cobrint les qüestions 

del procés de redacció de la tesi, difusió de resultats, activitats de formació, avaluacions i relacions amb 

els directors (part 2) i una part 3 específicament dedicada al dipòsit i defensa de la tesis. Serà una eina 

especialment rellevant per estudiants que fan les tesis a distància o a temps parcial i no estan familiaritzats 

amb els procediments del programa, o no mantenen una relació continua amb els seus directors. Doncs 

la proposta de millora 2020-21-PM-5.2 se refereix a la redacció i difusió entre estudiants i professors de 

les parts 2 i 3 de la Guia del Doctorand amb aquestes característiques, i s’espera, a través d’aquest 

instrument, millorar el coneixement dels estudiants sobre les oportunitats, recursos de suport i 

requeriments del procés formatiu, reflectint-se en una baixada dels temps d’elaboració de la tesis o de la 

taxa d’abandonaments i avaluacions negatives de la avaluació anual.  

En el cas del programa  de doctorat en Turisme i Oci també es disposa  en el Moodle des de el curs 2013-

14 d’un espai interactiu d’informació (amb un taulell d’avisos i un fòrum de debat), emmagatzematge de 

recursos i formularis per tràmits administratius, i recursos per a la formació. Tota la promoció i la inscripció 

a les activitats formatives del programa es fa a través del Moodle. Els estudiants reben automàticament 

la nova informació i els updates del Moodle al correu electrònic institucional URV. Els materials de 

formació relacionats es queden penjats al Moodle (materials de lectura, gravacions). El Moodle també 

disposa d’una sala de videoconferències on transmetem totes les activitats (seminaris, presentacions de 
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doctorands, reunions) que es fan de forma virtual o híbrida. Afegim a baix a la Figura 3.5.1 unes imatges 

de la estructura i el contingut dels apartats del Moodle del programa. 

Figura 3.5.1 – Estructura i apartats del Moodle del programa doctoral de Turisme i Oci 
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Beques, ajuts, mobilitat 
 

Una 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) I la universitat també disposa de programes 

específics per la mobilitat durant els estudis de doctorat.  

Tota aquesta informació ja s’ha lliurat a l’autoinforme transversal  (Evidència P2.16). Tot i així els 

estudiants del programa que obtenen ajuts predoctorals són una minoria, com ja es va evidenciar a 

l’apartat 1.1. Donada la importància que tenen les ajudes, el coordinador sol orientar els estudiants en el 

procés de matrícula, amb informació directa i personalitzada o per escrit mitjançant la informació posada 

a la Guia del Doctorand (part.1) que es fa arribar a tots els sol·licitants. El coordinador també avisa els 

estudiants en procés de matrícula o els que ja estan matriculats quan estan a punt de sortir les 

convocatòries, i els recomana els passos a seguir per sol·licitar-les, o els recomana de demanar als seus 

directors per aquells ajuts que són vinculats a projectes dels grups de recerca aferents. Igualment es fa un 

esforç semblant des de la coordinació en relació amb beques i programes de mobilitat, siguin o no 

vinculats a ajuts predoctorals ja obtinguts (com era el programa Erasmus+ per finançar mobilitats curtes 

o mitjanes de doctorat). També la coordinació promou que els departaments que participen en el 

programa obrin més oportunitats per contractes predoctorals (ex. ajuts FI) vinculats a projectes 

competitius de professors del departament, per fer tesis en aquest programa.  

 

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. En un segon nivell, la URV facilita informació general i institucional a 

través de l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU) 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).  Aquesta informació s’ha ampliat i presentat a l’autoinforme 

per a l’acreditació dels aspectes transversals (Evidència P2.16). Sempre que sigui rellevant, s’informa i es 

dona impuls des de la coordinació del programa a la participació en jornades i activitats de caràcter 

professional i de creació de xarxes, la mobilitat o col·laboració amb altres universitats i investigadors a 

nivell nacional o internacional, i l’assistència en jornades d’informació i inserció per la carrera acadèmica 

organitzades per la EPD o altres organismes del sistema universitaris (ex. jornades d’informació programes 

postdoctorals, accions MSCA, etc.).  

 

http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorands/matricula-permanencia-ajuts/ajudes-i-premis/
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats 

 

El Programa de Doctorat de Turisme i Oci té com objectiu formar investigadors/es i professionals en temes 

claus de planificació i gestió territorial del turisme, les noves formes de turisme i la innovació al sector, la 

competitivitat, sostenibilitat, resiliència i evolució de les destinacions i dels sistemes turístics locals, el 

consum, mobilitat i percepció dels turistes i dels mercats, els canvis socials i cultural al voltant de l’oci, el 

treball i emprenedoria al sector turístic i de l’oci, els recursos humans, materials, financers i tecnològics 

de les empreses i entitats del sector, la digitalització de l’experiència turística i de les relacions b2b, els 

sistemes de governança i disseny de polítiques, i els impactes de l’activitat turística, globals i locals, a la 

societat, medi ambient i paisatges, l’anàlisi i gestió de dades i ‘big data’ per la gestió eficient d’empreses 

i destinacions. Es pretén doncs potenciar les capacitats dels doctorands/es per que puguin iniciar i 

completar una investigació original i innovadora i desenvolupar en el futur una carrera professional, en el 

sector acadèmic o en el privat. En aquest període de formació que culminarà amb la defensa de la tesi 

doctoral hauran d’adquirir competències específiques i un coneixement profund del seu camp, hauran de 

demostrar autonomia i criteri i hauran d’adquirir també competències transversals, que inclouen la 

disseminació dels resultats de la seva recerca en un context internacional i l’adaptació a entorns canviants.  

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 de Turisme i Oci, des del curs 2013-14 fins al tancament d’aquest informe, 

s’han defensat 12 tesis, totes en el marc del RD 99/2011, de les quals 2 des de l’octubre del 2020 (veure 

taula 6.1 de l’annex 6). L’Evidència E6.1 detalla la informació d’aquestes 12 tesis, i hi consten: Nom del 

doctorand o doctoranda, Nacionalitat, Títol de la tesi, Enllaç a la tesi, Data de defensa, Qualificació 

obtinguda, Menció Internacional, Director o Directora de tesi, tutor o tutora, Procedència. S’espera a més 

que entre 6 i 8 tesis més siguin defensades abans de finals del curs 2020-2021 (Evidència E6.2). A 

l’estàndard 6.2 es detalla i s’analitzen en profunditat els indicadors de tesis defensades amb menció 

internacional (8), tesis defensades cum laude (6), tesis redactades en anglès (9) i en altres idiomes 

estrangers (portuguès, 1).  

La producció de tesis defensades s’ajusta als valors estimats considerant la dimensió del programa (entre 

7 i 13 matriculats cada curs) i el nombre de places de nou accés que oferta anualment (12). La durada 

mitjana de les tesis en el període ha estat de 4 anys( veure taula 6.1 de l’annex 6) .  

Les tesis doctorals del programa són pertinents, públiques a la xarxa TDX després de la seva defensa 

(https://www.tesisenred.net/handle/10803/311) 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) estan garantides pels mecanismes recollits a tal efecte 

en el PR-EPD-024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral (Evidència E6.5), concretament per les 

autoritzacions dels dipòsit de la CA i  per l’aprovació del CDE. La CA del programa de doctorat aplica criteris 

específics (Evidència 6.9) que les tesis han de reunir per tal de començar el dipòsit i posterior defensa, 

com un mínim d’una publicació acceptada en una revista, tal com s’especifica en les activitats formatives 

del programa, que en general les tesis dipositades superen amb escreix, i els altres criteris de mínim, 

detallats més endavant, que asseguren l’aconseguiment d’estàndards formatius i de difusió de resultats 
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pertinents. La qualitat de les tesis del programa queda demostrada amb el nombre, més de 39 

publicacions, la qualitat de les publicacions en revistes indexades (Evidència E6.3), que mostra que els 

resultats obtinguts de les tesis doctorals satisfan molt adequadament l’assoliment de les competències 

del doctorat i els requisits del nivell de qualificacions del MECES i posen de manifest l’alt nivell de 

formació. Totes les tesis del programa han estat desenvolupades dintre de les línies de recerca definides 

en la modificació del 2019 del programa, ja que les anteriors, més disperses, es van agrupar en aquestes 

amb una correspondència senzilla. 

Les defenses de tesis són el resultat d’un llarg procés formatiu que té un punt àlgid en les sessions 

periòdiques en què els candidats presenten els seus resultats intermedis, amb un audiència formada per 

altres companys, els seus directors, i dos ‘discussants’ (entre els altres directors del programa) que fan 

una avaluació de les exposicions i preguntes a les quals el candidat ha de contestar. Els candidats han de 

comptar amb al menys dues presentacions en aquest format organitzades per el programa de doctorat, 

o en formats equivalents en altres universitats, jornades doctorals, i tallers de formació, amb els certificats 

de participació pertinents.  

Activitats formatives específiques del programa 

La CA del programa de doctorat és l’encarregada de l’organització, el disseny, la supervisió i la coordinació 

de les activitats de formació específiques del programa de doctorat i també la responsable de garantir 

que l’avaluació dels resultats d’aprenentatge són coherents amb el perfil formatiu.  

La tipologia del programa, amb un ampli ventall de línies de recerca en diferents àmbits de la geografia, 

economia, gestió d’empreses, comunicació i ciències informàtiques, les particularitats dels diferents 

contractes predoctorals que orienten cap a l’adquisició de determinades competències transversals 

(competències en l’àmbit docent els contractes FPU, en innovació i transferència de coneixement en ETN 

i COFUND, etc), la notable mobilitat internacional però també la varietat d’orígens i cultures dels 

estudiants aconsellen limitar el nombre d’activitats formatives obligatòries del programa, deixant obertes 

les altres segons el perfil de la recerca, el tipus de contracte i també els interessos del doctorand/a.  

La web del programa, http://www.doctor.urv.cat/en/prospective-students/courses/7714/activitats/  

mostra aquestes activitats i en dona una breu descripció. Les activitats són les següents:  

 Activitats formatives transversals  consultar oferta a la web: 

http://www.ice.urv.cat/moduls/doctorand/cursos.php 

 

 Activitats formatives específiques 

 De caràcter obligatori: 

 Assistència i presentacions en seminaris i congressos (al menys 1) 

 Assistència en jornades de formació organitzades per el programa (al menys 2 Doctoral 

Days i 6 Research Seminars)  

 Presentacions en grup de resultats de la tesi (al menys 2) 

 Publicació de resultats de la recerca (al menys 1 article) 

 De caràcter optatiu  

 Assistència a cursos de formació transversal de caràcter tècnic 

 Participació en cursos de l'ICE 

 Activitats de mobilitat i intercanvi científic 

 Publicacions i presentacions a congressos excedint el nombre mínim requerit 

 

http://www.ice.urv.cat/moduls/doctorand/cursos.php
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A banda d’això s’afegirà, amb caràcter optatiu però fortament recomanat i per incloure en la planificació 

anual, la entrevista formal del 2º any detallada abans com proposta de millora 2020-21.PM-1.2.  

Les activitats formatives del programa de doctorat estan dirigides a la adquisició de capacitats de recerca 

a través d'un projecte d'investigació original amb el fi de poder desenvolupar una carrera professional 

amb èxit, ja sigui en la acadèmia com a l’industria, l’empresa o l’administració. Per això es van definir les 

següents activitats formatives: 

 Disseminació i publicació de resultats de la recerca: publicació o acceptació d'almenys un article científic 

en una publicació del seu àmbit de coneixement, presentació de resultats de la recerca en altres 

publicacions, congressos, etc.  

 Seminaris multidisciplinaris: formació complementària teòrica i científica en forma de seminaris 

impartits per experts, com ara els Research Forums (3 cada any organitzats per el programa, de caire 

metodològic i interactiu), o altres seminaris d’investigació organitzats per els grups de recerca als qual 

s’integren els doctorands. Els estudiants també poden assistir a seminaris organitzats per altres 

departaments, entitats i universitats.   

 Jornades doctorals (Doctoral Day): Seminari anual de 3 dies a la qual assisteixen doctorands i membres 

del personal docent i investigador i en la qual l’estudiant té la possibilitat de presentar el seu treball de 

recerca als experts convidats i obtenir un feedback (Figura3. 6.1). Es van organitzar Doctoral Days des 

de la primera edició del Programa de Turisme i Oci, doncs en total hi van haver 6 edicions; al curs 2020-

21 es van substituir (degut a la pandèmia) amb un seminari de ponents principals emmarcat en un 

esdeveniment científic online del grup de recerca GRATET, el congrés POLITUR 

(http://politurproject.org/?page_id=708).  

 

Figura 3.6.1: Cartells d’anunci de la edició 2019-20 dels ‘Doctoral Days’.  

  

http://politurproject.org/?page_id=708
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 Presentacions de resultats intermedis o finals (`presentacions de tesis’), en format de seminari intern 

amb altres estudiants i directors, amb sessions de Q&A dirigides sobre tot a aclarir aspectes 

metodològics.  

 Activitats de mobilitat i intercanvi científic: estades de recerca, assistència a congressos, seminaris, 

tallers o altres activitats que suposen la integració o convivència amb altres investigadors del seu àmbit 

científic o afins. 

  Altres activitats reconegudes (cursos transversals externs o interns): de contingut lliure però relacionat 

amb el doctorat, per exemple: cursos especialitzats, fonts d'informació, bases de dades, ISO, riscos 

laborals, idiomes, etc. 

 

A les enquestes de satisfacció (Evidència E3.1 i 3.2) es va consultar sobre les activitats formatives 

especifiques del programa i les activitats formatives més generals i transversals a tots els programes. La 

valoració obtinguda com mostra  la  taula 3.6.1 ha estat del 8,0 del curs 2015-16 i del 9,0 el curs 2019-20 

per les activitats especifiques del programa (veure resultats complets a l’annex 5.2). Es nota que creiem 

que els resultats de l’enquesta a directors es parcialment afectada per una resposta on és clar que el 

enquestat va malentendre l’ordre de la valoració de 1 a 10 (min a max). En l’enquesta de titulats també 

es va consultar de manera genèrica sobre la satisfacció amb les activitats formatives ofertades durant el 

doctorat i la valoració ha sigut del 6,85 el curs 2017-18, del 6,93 el curs 2019-20 
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Taula3.6.1. Grau de satisfacció dels estudiants amb les activitats formatives  

Pregunta 
Curs 
19-20 

Curs 
17-18 

Curs 
15-16 

Estudiants de doctorat 

Activitats formatives del programa de doctorat són adequades 8,0 - 9,0 

Activitats formatives generals i transversals son adequades - 6,85 6,93 

Titulats 

Les activitats formatives ofertades durant el doctorat et van semblar adequades  7,80  

Directors/es de tesi 

Les activitats formatives organitzades dins del Programa de Doctorat per als 
doctorands són adequades (workshops, cursos, seminaris, tallers, etc). 

No 
pregun

tat 
7,0 9,0 

Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per l’Escola (Sessió 
de benvinguda, cursos del ICE, etc) són adequades. 

6,7 6,0 8,0 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019-20, 2017-18 i 2015-16 

 

Es posa aquí en evidencia que s’ha fet un seguiment de la proposta de millora 2015-2016-PM8 relativa a 

la necessitat d’adequar el pes de les activitats formatives i la seva composició per arribar als 540 ECTS 

requestis, d’acord amb la diversitat de  perfils d’estudiants que tenim al nostre programa (amb i sense 

beca, presencials i a distància, a temps complet i parcial, professionals, etc.) i això s’ha complert durant el 

curs 2018-19.  

Pel que fa a les activitats específiques, són pocs els suggeriments dels enquestats. Una de les mancances 

detectades és una formació especifica sobre tècniques qualitatives de treball de camp amb informants, i 

específicament tècniques etnogràfiques i de tractament de dades relacionades i aspectes ètics. La CA del 

programa ha incorporat aquesta idea com a proposta de millora pel curs 2020-21 ( 2020-21.PM-6.1 ), 

destinant una part del pressupost a un cicle de seminaris en anglès de caràcter metodològic. Això és un 

afegit amb respecte a la oferta existent, que cobreix àrees de coneixement per les quals, tot i ser 

tangencials a les especialitats de les línies de recerca del programa, s’hi detecta una demanda creixent, 

com és el cas dels mètodes de recerca etnogràfics i els procediments ètics i segurs de recollida de dades 

que es farà durant el curs 2020-21. Com es va mencionar abans una oferta d’aquest tipus, possiblement 

per diferents temes ‘emergents’, es mantindrà durant els propers cursos.   

Per altra part, la CA ha observat que el nombre d’estudiants del programa, entorn de 60, amb orígens 

molt diversos, i el treball més individualitzat en les seves àrees de recerca, encara que estiguin integrats 

en un grup de recerca, no faciliten el contacte entre estudiants, que només tenen interaccions 

esporàdiques. Per tal d’ajudar a la intercomunicació entre estudiants, el programa disposta de sessions 

periòdiques (2-3 per curs, acollint presentacions de 4 a 6 estudiants) de presentacions de tesis doctorals 

en que doctorands/es de diferents grups exposin la seva recerca de forma entenedora als demés, i que 

també participin el l’organització. S’hi inclourà una taula rodona o conferència per un doctor sobre temes 

generals d’interès, com la utilitat de la tesi, el futur professional, etc. 

 

Activitats transversals 

Com s’ha explicat a l’estàndard 1.2 d’aquest autoinforme i a l’autoinforme transversal de l’EPD (Evidència 

P2.16)  tots els estudiants de doctorat disposen d’activitats formatives transversals, definides al pla de 

formació tranversals. Que va ser definit gràcies als resultats de les primeres enquestes, on l’EPD va 
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traslladar al seu pla de millora 2015-2016 l’acció PM-07, tenir un programa de formació en competències 

transversals dels doctorands/es implantat el curs 2021-2022. Amb aquesta finalitat, 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/es URV i es van 

millorant i adaptant a les necessitats que manifesten els doctorands/es a través de les enquestes de 

satisfacció (Annex 5.2) i/o a través de la comunicació amb els coordinadors/es. El Pla de Formació 

Transversal per a Doctorands de la URV 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). El curs 2019-20 es va desplegar completament per tots els 

doctorands/es de la URV. Per tant considerem que l’acció de millora 2015-16-PM-07, esta completament 

implantada. 

 

Figura 3.6.2 Pla de formació transversal de l’EPD 

 

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 

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

Dintre d’aquesta oferta, hi ha cursos per millorar la formació dels doctorands /es en anglès (amb cursos 

del tipus “Writing Scientific articles in English” o “Presentation Skills in Science & Technology”, “Your First 

conference” o “Using Posters to Communicate Research” així com a cursos de diferents temàtiques 

ofertats en anglès per a que els estudiants estrangers hi puguin accedir (Exemples: “Research Data 

Management”, “The Literature Review Process in Science & Tecnology”, “Get the Most of your PhD to 

Become an Independent Researcher: tricks of the trade” o “A Toolbox for Improving Creativity in 

Research”), per tal de donar resposta a les demandes d’alguns doctorands/es. 

 

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 que són avalades pel director/a de tesi son avaluades positivament 

per la Comissió Acadèmica. Al llarg d’aquestes anys no s’han detectat activitats rebutjades pels directors 

de tesi, la qual cosa indica una bona planificació i interacció doctorand/director.  

 

L’oferta actual del pla de formació consta publicada a la web de l’EPD i es revisa anul·lament per adequar-

la a les necessitats detectades, aquest darrer curs compta amb una oferta total de 77 curs ( 10 més que 

el curs 19-20). A més arrel de la Pandèmia de la COVID-19 l’ICE s’ha adaptat a les circumstàncies ofertant 

13  de cursos on-line.  L’oferta actual de cursos adaptats a la pandèmia es poden consultar a la web de 

l’ICE i de l’EPD http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorands/formacio-transversal/ 

 

Per tant considerem que la proposta de millora detectada a la anàlisis de les enquestes de satisfacció de 

tots els programes de doctorat (Evidència E3.3) del curs 2017-2018,  incorporada al pla de millora 2019-

20 PM-EPD-1.2-01 per millorar la demanda de cursos virtuals i en anglès, també s’ha implantat ja què s’ha 

revisat l’oferta actual de cursos transversals per adaptar-los a les necessitats dels doctorands/es i de la 

pandèmia i es treballa en el projecte de formació transversal semi-virtual de la Xarxa Vives. I respecte els 

cursos ofertats en diferents idiomes també s’ha avançat considerablement . 

A les enquestes de satisfacció del curs 2019-20, s’ha detectat novament la demanda de més cursos on-

line i la necessitat de revisar l’idioma d’impartició dels cursos ja què a més de més oferta de cursos en 

anglès, també demanen cursos en castellà per tant es tindrà en compte per la proposta de millora 2019-

20 PM-1.2-01 i respecte el contingut dels cursos els doctorands/es demanden que hi hagi oferta de cursos 

sobre estadística i metodologia, aquesta proposta no s’incorpora al pla de millora, ja que considerem que 

quedarà implantada el curs 2021-22 quan els doctorands/es tindran accés al programa OPEN LEARNING, 

podran assistir com a oient i no seran avaluats a tota l’oferta formativa d’assignatures de grau i màster de 

la URV. Altres demandes minoritàries que s’han detectat i caldrà analitzar properament abans d’incloure-

les al pla de millora són: Descomptes en cursos del Servei Lingüístic, oferta de cursos en altres idiomes 

com Xinès, Alemany, etc, expedició dels títols dels cursos més ràpida. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorands/formacio-transversal/
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Figura 3.6.3. Oferta formativa del pla de formació transversal del curs 2020-21 

 

 

Nota: Al contingut de la imtge apareix per error 2019-20 però SRTIC esta avisat per solucionar l’error. 

 

A més per tal de millora i ampliar l’oferta formativa dels doctorands/es com s’ha comentat a l’estàndard 

1.2, l’EPD i els coordinadors veient la necessita de que els doctorands/es tinguin accés a qualsevol 

formació de la URV relacionada amb la tesis doctoral, han implantat el projecte OPEN LEARNING, on tots 

els estudiants de doctorat tindran accés com a oients a totes les assignatures de grau i màster de la URV 

sense que siguin avaluats, per assistir-hi hauran de tenir només el vist-i-plau del director/a de tesi i del 

professor/a de l’assignatura. 

A més l’EPD ha guanyat el projectes europeu de l’Horitzó 2020 a través del qual 70 doctorandes i 

doctorands de les tres universitats de la xarxa Aurora: la URV, la Universitat d’Innsbruck i la Vrije 

Universiteit Amsterdam participaran en el projecte Videojocs per a formació d’habilitats (VERSA),una 

proposta de formació de doctorat coordinada per la URV, que té l’objectiu complementar la formació 

actual en habilitats dels doctorands per millorar la seva ocupabilitat i compromís amb el sector industrial. 

VERSA tractarà els reptes de la formació innovadora d’habilitats dels doctors a través d’una metodologia 

de formació en línia i de videojocs desenvolupada per la Fundació Iberoamericana del Coneixement 

GECON a través de jocs relacionats amb les soft skills,o d’habilitats toves, que són aquelles qualitats i 

característiques personals relacionades amb la perspectiva social i emocional que es consideren bàsiques 

per a l’hora de trobar feina. És a dir, les que van més enllà de la formació tècnica de la pròpia carrera com 

ara el treball en grup, la comunicació o la cognició emocional, entre altres. 

Un altre projecte recentment incorporat per l’EPD per millorar i modernitzar els curos per a doctorands/es  

són els 4 cursos oferts en 3 idiomes de Cocreació per doctorands i doctors (Evidència E1.15): Como innovar 

https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursDoctorand&id=06RE0037-1
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en mi investigación , Valoritzant la meva tesis, Cocreació en ”societal challenges-ods  i Resolució de reptes 

interns o extern. 

 

Aquestes noves metodologies les considerem com una molt bona pràctica a través de la qual es 

modernitzarà l’oferta de formació de doctorat a la universitat ja que oferirà eines digitals per a la formació 

d’habilitats i en processos de cocreació. L’objectiu és el d’estimular l’ocupabilitat dels graduats de 

doctorat mitjançant la formació d’habilitats selectives que són considerades crítiques pels ocupadors en 

els mercats laborals acadèmics i no acadèmics. I també considerem com una bona pràctica l’anàlisi i 

adequació del pla de formació a les necessitats reals dels doctorands/es que recollim a través de les 

enquestes de satisfacció o a través dels coordinadors/es. 

 

Satisfacció dels usuaris 

Segons la anàlisis de les enquestes de satisfacció dels estudiants de doctorat de tots els programes de 

doctorat de l’EPD que realitza biennalment la URV (veure evidència E3.3), la valoració global de la 

formació transversals i especifica va millorant lleugerament d’un 7,3 el 2017-18 a un 7,5 el 2019-20 i 

l’especifica d’un 7,4 a un 7,6 veure taula 3.6.2. Encara que els suggeriments més comuns segueixen fent 

referencia a l’oferta on line i a l’idioma com l’enquesta del 2017-18, per tant les propostes de millora dels 

anteriors plans de millor ja són adequades. Aquests suggeriments que s’analitzaran pel CDE amb més 

detall i si s’escau es tindran en compte en el Pla de millora 2021-22 i en el Pla de Formació transversal 

són: 

 Millorar l’oferta acadèmica on-line  i proposen que els cursos presencials es facin a la vegada on-

line en streaming 

 Excessius cursos en català, més cursos en castellà, més cursos en anglès. 

 Descomptes en cursos del SL, poder fer cursos d’altres idiomes Alemany, Xinès, etc 

 Manca de cursos sobre estadística i metodologia, cursos més internacionals o amb professors/es 

de prestigi, són més interessants els del PROFID. Cursos de PRL en anglès 

 Expedició de títols més ràpida 

Com s’observa a la taula 3.6.2 els directors/es de tesi valoren més alt que els doctorands/es amb un 8,1 

el2019-20 i un 7,7 el 2017-18 les activitats  formatives organitzades dins del Programa de Doctorat. 

 

Taula 3.6.2 Grau de satisfacció de tots els estudiants de doctorat  amb les activitats formatives  

Pregunta Curs 19-20 Curs 17-18 Curs 15-16 

Estudiants de doctorat 

Activitats formatives del programa de doctorat són adequades 7,6 7,4 6,3 

Activitats formatives generals i transversals son adequades 7,5 7,3   

Directors/es de tesi 

Les activitats formatives organitzades dins del Programa de 
Doctorat per als doctorands són adequades (workshops, cursos, 
seminaris, tallers, etc). 

8,1 7,7  

https://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursDoctorand&id=06RE0037-1
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Font: Enquestes de satisfacció de doctorands i directors de tesi 

 

En generals els estudiants enquestats detecten àmbits de millora en la oferta d’activitats formativa, sobre 

tot pel que fa l’idioma anglès per les activitats tranversal (ja que totes les activitats especifiques del 

programa se fan en anglès) i les activitats en línia, una demanda que som és d’esperar s’ha enfortit durant 

els cursos 2019-20 i 2020-21 en els qual la incidència de la pandèmia ha fet que algunes activitats no 

s’hagin pogut realitzar com de costum i alguns estudiants no hagin pogut atendre presencialment com és 

habitual.  

Per aquests motius la comissió acadèmica del programa ha proposat d’enfortir la formació específica amb 

propostes més adequades per als àmbits i les tècniques d’investigació de les tesis en curs per les quals es 

detectin febleses i necessitats especials.  En aquest sentit es realitza en aquest curs 2020-21 un cicle de 

seminaris metodològics sobre tècniques d’investigació etnogràfiques, mencionat abans com 2020-21-PM-

6.1, una oferta que caldrà mantenir, estenent-la a altres propostes de formació en mètodes de recerca 

no cobertes per les normals activitats formatives del programa.  

 

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)  

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 multitud d’activitats (Evidència 

E6.4), des de múltiples cursos transversals efectuats a la URV, estades curtes, publicacions, assistència i 

comunicacions a congressos, activitats divulgatives, participació en docència o assistència a conferències, 

una activitat obligatòria del programa. Per altra part, segons la informació facilitada per l’ICE, que 

organitza els cursos PROFID, entre els cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i 2019-20, 2003 persones 

han cursat alguns dels 170 cursos transversals sobre diferents temàtiques, orientats a millorar 

competències diverses, com l’expressió i la comunicació científica escrita i oral, sobre informació 

especialitzada i la seva gestió, o la comunicació orientada a la divulgació científica. 

L’estudiant registra les seves activitats formatives al DAD. L’avaluació de les activitats formatives 

transversals depèn de la tipologia de l’activitat. Les activitats formatives organitzades per la Universitat  

són avaluades pel professorat de l’activitat mitjançant els mecanismes definits per a la pròpia activitat i 

són acreditades, si escau, amb certificació d’assistència i aprofitament. Altres activitats com les pràctiques 

docents són avaluades pel tutor/a de docència que hagi supervisat aquesta activitat. Per les  activitats 

externes s’avaluen o s’acrediten segons la tipologia: l’assistència a congressos amb certificats d’assistència 

i si s’escau de presentació de comunicació oral o en forma de pòster, les publicacions amb la referència 

completa i el doi, la mobilitat amb l’informe del supervisor de la institució d’acollida. Primer el director/a 

i després la CA avaluaran el contingut del DAD. Per avaluar el DAD i PlaInv dels doctorands i doctorandes, 

la CA del programa de doctorat valora el contingut del PlaInv i si hi ha hagut modificacions, la realització 

de les activitats obligatòries, com els seminaris interdisciplinaris, les assistències a cursos i congressos 

amb acreditació de l’assistència, les publicacions amb referència completa o doi, les estades de mobilitat 

o la docència. Pel que fa a l’avaluació final de la comissió acadèmica, es té en compte la valoració raonada 

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


 

67 

 

pel director o directora. En la seva avaluació, els directors poden fer comentaris relatius a les activitats o 

ítems individuals pujat al DAD i al PlaInv, com ara el grau de compliment amb les expectatives i adequació 

dels continguts, i a l’informe d’avaluació final fan un resum dels punts forts detectats en el progrés el 

candidat, els punts en que s’esperen millores i integracions, i els punts febles respecte als quals poden 

indicar activitats formatives que l’estudiant haurà d’assolir.  

Com s’ha indicat al subestàndard 1.2, les avaluacions desfavorables per part dels directors/es són 

excepcionals en aquest programa. En cas d’avaluació desfavorable, es revisa curosament la justificació 

donada pel director/a, si es considera pertinent es demana informació complementària i si escau es 

ratifica. 

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 CA del programa (Evidència E1.8) permet 

certificar que els aprenentatges adquirits pels doctorands i doctorandes són coherents amb el perfil de 

formació pretès. 

Posteriorment, en el moment del dipòsit de la tesi, el coordinador/a comprova que la tesi dipositada 

compleix els criteris especificats pel programa format, publicacions, etc. (Evidència 6.9), així com que ha 

cobert com a mínim totes les activitats obligatòries del programa i elabora un petit informe que 

comparteix amb la resta de membres de la CA juntament amb tota la documentació presentada pel 

doctorand/a per tal d’aprovar el dipòsit de la tesi. Posteriorment, es presenta aquest informe per la seva 

aprovació al Comitè de direcció de l’EPD. D’aquesta manera es garanteix que totes les tesis dipositades al 

nostre programa compleixen amb els criteris de qualitat del programa. La revisió dels criteris d’atribució 

de crèdits per complir amb el programa de formació, duta a terme en el curs 2018-19 com seguiment del 

pla de millora 2015-2016-PM8, ha fet que la composició d’aquest criteris sigui més flexible i adequada als 

diferents perfils d’estudiants en aquest programa. A més a més son criteris molt pertinents per certificar 

i discriminar els resultats d’aprenentatge, que es refereixen tant a la difusió de resultats com a activitats 

formatives pròpies, mobilitats, i competències transversals.  No obstant, és possible que aquests criteris 

s’hagin de revisar i adequar ulteriorment, però sobretot detallar més a fons (per tipus d’activitat) enfront 

a les tendències detectades en la evolució dels resultats dels doctorands i el seus perfils. No ho posem 

aquí com proposta de millora perquè la seva implementació dependrà de les circumstàncies de curs en 

curs i s’adaptarà en funció d’aquestes.  

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 i i són pertinents per certificar els resultats d’aprenentatge. 

 

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’Evidència E6.1 i E6.3 es recullen els indicadors 

i la informació sobre les tesis defensades en els 7 cursos anteriors i el curs 2020-21 fins al tancament de 

l‘informe, realitzades en el marc del RD RD99/2011: són 10, i a part n’hi ha 2 més defensades en el curs 

2020-21. La previsió de defenses fins al tancament del curs 2020-21 s’estima en 10 a 18, tenint en compte 

els dipòsits ja efectuats, els estudiants que ja estan en període extraordinari de pròrroga i algun altre, si 

seguim la tònica habitual. No es detallen els resultats de les tesis defensades durant aquest període que 

corresponen a regulacions anteriors, però com s’ha indicat en la introducció d’aquest informe, aquest és 
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un programa que dóna continuïtat als de regulacions anteriors i a la qualitat de la producció científica que 

en resultava. De forma global, en el decurs d’aquests 7 cursos (en el marc dels diferents RD en vigència), 

el nombre total de tesis defensades ha estat de 20, 15 d’elles realitzades a temps complet, 5 a temps 

parcial.  

Centrant-nos en les tesis del marc 99/2011, de les 12 tesis 5 han estat defensades per dones i 7 per homes, 

com mostra la Taula 3.6.4. La durada mitjana de les tesis ha estat de 4,3 anys per els estudiants a temps 

complert i de 5,3 anys per ells de temps parcial, encara que aquesta data no és del tot acurada en quant 

hi ha hagut tesis presentades en aquest període que es van adaptar al nou programa des del marc antic. 

No s’observen diferències per gènere. La durada de 4,3 anys és molt raonable en l’àmbit de les ciències 

socials especialment per els doctorand/es que no gaudeixen d’ajuts, que com són majoritaris en quest 

programa. No és freqüent que es vegin resultats durant el primer any. Per altra part, si una bona part 

d’elles inclou una estada de mobilitat de diversos mesos (3 a 6), i s’inclou en el període la redacció de 

publicacions, és un període adequat. Cal indicar a més que alguna tipologia de contracte predoctoral 

permet la renovació fins a un quart any, fins i tot abans de l’última regulació que ho generalitza. Exhaurits 

els tres anys de contracte FI o Martí i Franquès, els grups troben habitualment alguna via de subvenció 

per formalitzar un contracte de projecte fins a la defensa. En el Programa de Turisme i Oci, de les 12 tesis 

defensades, 4 han sigut per estudiants amb beca (dues FI, una FPI, i una Martí Franques)   

De les 12 tesis defensades al llarg del període, 8 han rebut la Menció Internacional (el 67,7%), d’entre elles 

5 defensades per dones, més de la meitat. Pel que fa a la qualificació, 6 han rebut la qualificació 

d’excel·lent Cum Laude, un 43% dels homes i un 60% de les dones. La Taula 3.6.4 dóna aquests indicadors 

desglossats per curs. Els indicadors sobre la totalitat del període indiquen equilibri de gènere en tots ells, 

una internacionalització i també una mobilitat important ja que el 67,7% ha assolit la Menció 

internacional, i 50% d’assoliment de la menció Cum Laude, el que es pot considerar satisfactori. A més 8 

tesis s’han redactat en anglès i 8 han defensat la tesis també en anglès. 

Cal destacar que com seguiment del pla de millora 2015-16 (2015-2016-PM9), s’indicava com proposta 

de millora l’articulació de mecanismes i propostes d’intercanvi entre universitats tenint en compte els 

professors internacionals i d’altres institucions que participen en el programa. Doncs al llarg del període 

avaluat es van impulsar estades OUT (realitzades en 9 casos de les 12 tesis defensades en el període) per 

reforçar la capacitat d’obtenir mencions internacionals (en 7 d’aquests casos); en 4 casos, es va tractar de 

estades a centres on hi ha professors estrangers que són directors del programa (Uni. Surrey, Hebrew 

University Jerusalem, Uni. Westminister, Uni Quintana Roo), en altres casos els tutors de la estada van ser 

implicats com avaluadors de la tesi.  
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Taula 3.6.4 Indicadors resultats acadèmics del programa 

Font: URV en xifres dades a 15 de maig de 2021 

* any acadèmic en curs, dades parcials fins al tancament de l’informe 

 

Abandonament del programa de doctorat 

La taxa d’abandonament del programa és molt baixa, són 3 els casos comptabilitzats en el tot el període 

(Taula 6.2 de l’annex 6), per no renovació de matrícula o per amb renúncies voluntàries que s’han produït 

en general per motius personals, encara que en un d’aquest cas es van reprendre estudis, i en 1 cas s’ha 

produït un canvi de programa.  

 

Resultats científics de les tesis doctorals 

Els resultats en publicacions d’aquestes tesis, obtinguts mitjançant les bases de dades bibliogràfiques, 

buscant doctor/a a doctor/a manualment, i només comptant la producció científica de les tesis 

defensades en el període fins al curs 2019-20 en el marc del RD 99/2011, dóna un total de 20 publicacions 

en revistes científiques (Evidència E 6.3), de les quals 12 indexades o en JCR o en Scopus, més 12 

publicacions com llibres o capítols de llibres amb editorials reconegudes (el criteri per fer-los constar com 

activitats de formació per al dipòsit de les tesis és que les editorials constin a l’Index general SPI 

(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankingsEn.html ). Això dona una total de 32 publicacions, una mitjana de 3,2 

publicacions per tesi, el que es pot considerar molt elevat. Com és habitual en l’àmbit de les ciències 

socials, els directors són coautors d’una part d’aquestes publicacions i com s’ha comentat abans la 

producció científica global és de gran qualitat, amb 5 publicacions Q1 JCR, 4 Q2, i 3 Q4. Globalment 

aquestes publicacions van obtenir 533 cites en Google Scholar, una mitjana de més de 16 cites per article. 

A l’evidència E6.3 s’indica el llistat de publicacions d’aquestes tesis. 

Una altra contribució habitual a la disseminació científica són les contribucions a congressos. El nombre 

d’aportacions està comptabilitzat segons allò que es fa constar als SAD dels doctors/es que van defensar 

la tesis en aquest període, en 47 comunicacions en congressos i seminaris, majoritàriament 

internacionals, i en format de comunicació orals d’articles subjectes a revisió peer-review (Evidència E6.3).  

El 90% d’estudiants del programa de doctorat que han defensat la tesi en el període avaluat ha realitzat 

estades de recerca (iguals o superiors a 3 mesos). La majoria ha sol·licitat la Menció internacional, però 

 Curs  
2016-17 

Curs  
2017-18 

Curs  
2018-19 

Curs  
2019-20 

Curs  
2020-21* 

TOTAL 

 D H D H D H D H D H  

Tesis defensades a 
temps complet 

  1  3  1 4  1 10 

Tesis defensades a 
temps parcial 

       1  1 2 

Tesis defensades 
amb qualificació 

Cum Laude 
  1  1  1 1  2 6 

Tesis defensades 
amb Menció 
Internacional 

  1  3  1 2  1 8 

Tesis defensades 
amb Menció 

Industrial 
           

           MITJANA 

 Durada mitjana a 
temps complet 

(anys) 
  2,00 3,33 5,05 5,40 3,95 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankingsEn.html
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no tots. Altres han realitzat una estada de mobilitat més curta o encara no han defensat la tesi (veure 

Taula 6.3 de l’annex 6). Aquestes estades s’han extret del Document d’activitats de cada doctorand/a, 

compten amb la validació i reconeixement dels seus directors/es, tutor/es i la CA del programa, però per 

la comparació amb el nombre de tesis amb menció internacional, es comprova que alguns no han registrat 

la seva estada al DAD. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb excel·lència 

l’estàndard segons el qual els indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa 

de doctorat. 

 

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

doctorat 

 

La inserció laboral del programa de doctorat 

El mecanisme de recollida de la informació d’inserció laboral dels doctors que ha implantat l’EPD i els 

coordinadors/es dels programes de doctorat ha estat el disseny de dues enquestes  (veure Evidència E3.3 

) una per analitzar la satisfacció amb els procediments on es pregunta per l’atenció i seguiment de la 

coordinació i la CA, dels directors/es, les activitats formatives, els recursos materials, el procés del dipòsit 

,l’organització de l’acte de defensa, el procés de sol·licitud del títol i l’altre enquesta més especifica per 

analitzar la inserció laborals dels doctorands/es, aquestes dues enquestes disponibles també a la pàgina 

web de les enquestes de l’EPD es van implantar el curs 2019-20 per analitzar als doctors/es entre el curs 

2013-14 i 2018-19. El procediment implantat per recollir els resultats es va decidir que fos més proper i 

personal a través dels coordinadors/es i amb col·laboració dels directors/es de tesi i no de manera 

genèrica i unipersonal com es fa amb les enquestes de satisfacció al doctorands/es en general, per tal de 

poder obtenir més respostes. Els resultats obtinguts es troben publicats en la mateixa pàgina web i a 

l’annex 6.4. 

No obstant l’EPD per millorar el procediment implantat i incrementar la participació en les enquestes vol 

implantar la proposta de millora (2019-20 PM-EPD-3-03) per tal de fer accessible l’enquesta via QR en el 

moment que fan la sol·licitud i/o recollida del títol de doctor/a. Aquesta proposta evoluciona 

adequadament, fins la presentació de l’autoinforme s’ha treballat amb SRTIC per traslladar totes les 

enquestes de que disposa l’EPD al nou programa Alchemer Formerly  SurveyGizmo que substitueix a 

l’OPINA i té més opcions i versatilitat per la difusió de les enquestes. Per a les enquestes de satisfacció del 

curs 2019-20 per estudiants i per directors/es de tesi ja s’ha utilitzat la nova eina, i per les enquestes de 

satisfacció a titulats i inserció laboral també s’ha utilitzat aquesta eina, queda pendent treballar amb SRTIC 

per fer la difusió a traves del Codi QR.   

Per tant per a tenir dades específiques del Programa de Turisme i Oci, la coordinació ha fet un esforç per 

a seguir el perfil ocupacional dels doctors/es graduats en el període avaluable (2013-2019). La CA s’ha 

adreçat directament per correu electrònic als titulats/des, demanant la seva col·laboració amb la resposta 

a les dues enquestes institucionals, de satisfacció dels titulats/des i d’inserció laboral. Per tal d’actualitzar 

els contactes s’ha demanat la col·laboració dels directors. El fet que un percentatge important, de l’ordre 

del 70%, és estranger vingut únicament per fer la tesi doctoral dificulta realment incentivar la resposta. 

La CA del programa acull amb molt interès la proposta de millora de l’EPD consistent en proposar aquestes 

enquestes en el moment de la sol·licitud del títol.  

http://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/enquesta/
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A l’annex 6 (Apartat 6.4) es presenten els resultats complets de les dues l’enquesta de satisfacció i 

d’inserció laboral del programa. Del total de titulats contactats, corresponents als cursos 2013-14 fins juny 

de 2021 curs 2020-21, hem pogut obtenir informació sobre la situació laboral del total dels titulats. 

De les 11 respostes (5 el 2020 i 6 el 2021) que es van rebre dins el tancament d’autoinforme es desprèn 

que la inserció laboral dels doctorands/es és força alta ja que el 75% s’encontraven treballant. D’aquests 

entre el 60% (2020) i el 90% (2021) va dir que la seva situació laboral està en consonància amb l’àmbit del 

doctorat i el 75%  (2020) – 88% (2021) que la formació de doctorat rebuda ha estat o està sent d’utilitat 

en la teva carrera professional.  

L’últim estudi d’Inserció Laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes d’AQU es va realitzar 

al 2020. Només es disposa dels resultats globals de la enquesta dels programes de doctorat de la URV en 

la branca ‘Economia, Empresa i Turisme’ i dels resultats globals dels titulats del SUC a la mateixa branca. 

Doncs aquests són resultats agregats de diversos programes de doctorat (3 per la precisió) de la URV en 

aquesta branca, i a més a més es comparen amb els resultats globals per aquesta branca. Donada la 

especificitat dels estudis de turisme pel que fa la seva trajectòria professional, la utilitat d’aquesta 

comparativa es queda una mica curta.  

En tot cas, destaca el 100% de ocupació dels titulats URV a la enquesta del 2020 contra el 93,8% dels 

titulats globals de la branca. El 68% dels titulats URV declaren fer funcions específiques de la titulació 

pròpies de doctors, el 28% d’altres funcions universitàries, i el 4% funcions no universitàries: això compara 

amb resultats respectivament del 58,7%, 39,7%, i 1,6% en el conjunt de titulats SUC de la branca. Doncs 

es pot dir que és relativament més probable que els egressats de la URV segueixin la seva trajectòria 

professional fent funcions pròpies de doctors que en el conjunt dels titulats en aquesta branca. El 

percentatge dels titulats URV de la branca que treballen en una universitat és del 76%, mentre que el 0% 

treballa en altres instituts de recerca i el 24% en empreses o institucions. Això compara amb resultats 

respectivament del 57,1%, 6,3% i 36,5% del conjunt dels titulats del SUC en la branca. Es pot dir doncs que 

els titulats URV dels programes de la branca és molt més probable que es quedin a l’àmbit universitari, 

però també que n’hi ha menys que contribueixen amb el seu coneixement a l’àmbit públic o privat. Com 

es pot veure a la taula 6.3.1 i a l’apartat 6.5 de l’annex 6, els valors dels indicadors d’inserció laboral (% 

de ocupats) dels nostres doctorands/es és similar a les branques de Ciències Socials i Jurídiques / 

Economia, Empresa i Turisme a nivell del Sistema Universitari Català (SUC). i son força superiors pel que 

fa al percentatge de graduats que realitzen funcions de doctor. Aquests resultats donen una visió molt 

favorable de l’ocupabilitat dels nostres graduats i graduades i creiem que és un reflex de la excel·lència 

formativa del nostre programa de doctorat.  

La ubicació del lloc de treball és del 28% la província de Barcelona, el 56% la de Tarragona,  4% Lleida i 

12% la resta d’Espanya. Es pot comparar amb els resultats globals SUC per aquesta branca, on la destinació 

a Barcelona és dominant (66,7%) i només el 6,3% es queda a Tarragona, i a més hi ha un 19% que 

desenvolupen la seva carrera professional fora d’Europa. La mostra petita de enquestats de la URV pot 

afectar aquest resultat, però sembla obvi que el territori de Tarragona, i la URV principalment, té certa 

capacitat de retenció per el nostres titulats de la branca. El 88 dels egressats URV a la branca afirma 

repetiria els estudis de la titulació, una mica superior al percentatge per el conjunt dels titulats SUC a la 

branca (85,7%). Pel que fa satisfacció general amb els estudis de doctorat (mitjana), és de 5,72 (en escala 

de 1 a 7) pels nostres titulats de la branca contra un 7,4 (de 10, equivalent a un 5,18 en escala 1 a 7), doncs 

lleugerament superior. Pel que fa la satisfacció amb el contingut la feina que estan fent, s’obté una 

valoració mitjana de 5,64 del titulats URV contra un equivalent de 6,16 per el conjunt de titulats SUC, 

doncs lleugerament inferior.  
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Taula 6.3.1 Indicadors taxa ocupació i taxa repetició (enquesta AQU 2020) 

Subàmbit ampliat POBLACIÓ MOSTRA % ocupats 
% funcions de 

doctor/a 

% repetirien el 
estudis de 
doctorat 

Àmbit “Ciències socials i jurídiques” titulats SUC  1316 429 93,8% 52,4% 83,1% 

Branca “Economia, Empresa i Turisme” titulats 
SUC  265 64 94,1% 58,7% 85,7% 

Branca “Economia, Empresa i Turisme” 
enquesta AQU 2020 titulats URV ? 25 100% 68,0% 88,0% 

Font: Enquesta d’inserció laboral del 2020 

 

Ara sí mirant a resultats específics de la enquesta de la URV a titulats del Programa de Turisme i Oci, 

s’observa que els nostres titulats valoren el requeriment del grau de doctor en la seva feina amb un 5 i en 

consonància valora molt positivament la utilitat de la formació doctoral i el què li ha aportat la 

internacionalització a la seva carrera professional amb 7,4 i 4 respectivament. Aquestes qualificacions 

mitjanes es comparen positivament amb les dades de l’enquesta d’AQU Catalunya en la branca de 

Ciències socials i jurídiques/ Economia, Empresa i Turisme del SUC, en la que només un 58,7% valora que 

fa feines de doctor, tot i que es fa una valoració positiva de la seva feina amb mitjana de 8.1 sobre 10.  

L’enquesta de la URV indica que tornaria a fer el Doctorat en Turisme i Oci el 100% dels enquestats al 

2020 i al 2021, superior al 85,7% de la enquesta amb titulats SUC en la branca Economia, Empresa i 

Turisme. La dada molt positiva és que el 100% a les enquestes de 2020 i 2021 recomanaria la URV per fer 

el doctorat. Aquesta dada és consistent amb la valoració de 9,3 que rep el programa en l’enquesta de 

satisfacció a titulats (Taula 6.4.1 de l’Annex 6) 

Quant a la utilitat de la formació rebuda la valoració de 9 (2020) i 7.4 (2021) de la importància de la 

formació doctoral en la seva carrera professional i de 8.8 (2020) i 9,3 (2021) de que rep el programa són 

superiors a la satisfacció general que mostren els doctors en l’àmbit de Economia, Empresa i Turisme del 

SUC, 7,4 a l’enquesta d’AQU Catalunya de 2020. 

Pel que fa a la qualitat de la inserció laboral, malgrat les limitacions esmentades, la valoració dels titulats 

pel que fa a la consonància de la feina amb el seu doctorat és de 8,5, la importància per a trobar un lloc 

de treball 8,6 i el requeriment del doctorat per a la feina 8,3 (mitjana enquestes 2020 i 2021), Aquestes 

valoracions superen els indicadors que es desprenen de les dades del SUC pel que fa a la branca Economia, 

Empresa i Turisme de l’enquesta d’AQU Catalunya, satisfacció global 7,4 , i encara més pel que fa a la 

satisfacció amb la connexió entre formació i feina actual de 7,0. Aquestes dades comparatives de la posició 

dels titulats del programa i del SUC justifiquen la valoració de progrés vers l’excel·lència. Considerem que 

el programa assoleix excel·lentment l’estàndard tot que s’hauria de millorar la participació en la resposta 

dels doctors/es titulats. 

Igualment l’enquesta pròpia a titulats de la URV i l’estudi d’inserció d’AQU no permet fer un seguiment 

més extensiu de la inserció laboral dels nostres titulats, que creiem oportú, doncs com proposta de millora 

farem una enquesta propi amb titulats i alumnis,  que posarem en marxa el curs 2021-22 (2020-21.PM-

6.2), on demanarem informació sobre la feina actual, els canvi de feina i la valoració de la formació 

doctoral en la trajectòria laboral, i utilitzarem aquesta eina també per reforçar la xarxa d’alumni del 

programa que podria ser un element important per futures accions d’extensió de la internacionalització 

del programa.  
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La vinculació del programa amb els ocupadors 

Les principals empreses i institucions on es troben treballant els titulats, com s’ha especificat 

anteriorment són sobre tot universitats, públiques i privades, del SUC i estrangeres, i el programa de 

doctorat i els directors/es de tesis manté una bona relació amb algunes d’aquestes empreses i 

institucions. Entre aquestes, i en relació amb els doctorands que han defensat la tesi en el període que 

s’avalua, hi trobem la mateixa URV on treballen tres titulats en posicions postdoctorals, la UOC, Ostelea 

(centre adscrit a la UdL), la Universitat de Quintana Roo (Mèxic), Anadolu University (Turquia), Yunnan 

University of Finance and Economics (Xina),  Universidades de Tràs o Montes (Portugal). A part, hi ha un 

titulat treballant pel Ministeri del Turisme de Pakistan, i un que té un treball de consultor.  

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. També es preocupen de facilitar la inserció laboral, assegurant-se que 

totes les ofertes de posicions post-doctorals que periòdicament reben els investigadors participants al 

programa doctorat es redireccionin 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/es 

i titulats a través dels mitjans oportuns. En un segon nivell, la URV facilita informació general i institucional 

a través de l’Oficina de l’Estudiant (OFES), mitjançant un programa de desenvolupament de la seva carrera 

professional, que li faciliti la integració al món laboral, resumit en el procés PR-OOU-001 del SIGQ de l’EPD 

(Evidència E5.3). 

Així, l’OFES com s’ha informat a l’autoinforme transversal de l’EPD (Evidència P2.16)  disposa del 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 professional, 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. 

Entre totes les accions del Servei destaquem les sessions d’orientació individual i tallers d’orientació a 

l’evidència E 6.9 es detallen les dades de doctorands/es que han assistit a aquestes sessions. 

L’OFES també gestiona, com s’ha detallat a l’autoinforme transversal (Evidència P2.16)  el programa 

Alumni URV i Alumni Doctor, on els nombre de participants doctors/es ha augmentat considerablement 

fins a 390 de lo qual la URV està molt satisfeta ja que es un programa relativament nou i sabem de les 

dificultats que comporta. Per tant a l’autoinforme transversal (Evidència P2.16)  

 

Una iniciativa, també mencionada a l’autoinforme transversal de l’EPD (Evidència P2.16), per a facilitar la 

inserció laboral en el món empresarial dels nostres estudiants, que es fa anualment a la URV és 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/). 

 

Per tant, d’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix amb 

excel·lència, l’estàndard segons el qual els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques del programa doctorat. 

 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
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Pel que fa a la qualitat dels resultats destaquen els excel·lents resultats en nombre i qualitat de les tesis 

doctorals, amb una durada mitjana que no arriba als 4 anys, l’escàs fracàs traduït en les avaluacions anuals 

molt majoritàriament favorables i als pocs abandonaments. Destaca també l’adequació de les activitats,  

i les bones pràctiques pel que fa els resultats de les tesis i el seu nivell d’internacionalització, tot i que hi 

veiem marge de millora en la durada dels estudis, que s’espera reduir amb una millor oferta d’activitats 

formatives i de procediments d’informació, avaluació i seguiment dels doctorands, l’objectiu general de 

diverses de les propostes de millora fetes en aquest informe.  

Per altra part, l’EPD ha estructurat adequadament les activitats formatives transversals que tenen la seva 

perspectiva de millora en l’augment d’activitats no presencials i en anglès (2019-20 PM-EPD-1.2-01). Pel 

que fa a la inserció laboral, els indicadors són en general millors que els del SUC que indica l’enquesta 

d’inserció laboral d’AQU Catalunya, sense excepció pel que fa l’indicador d’activitat laboral, encara que el 

nombre de respostes pugui introduir un biaix en el resultat. Considerem per tant que l’estàndard 6 

s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

 

En progrés vers 
l’excel·lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

x    

 


