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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 



 

5 

 

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 University Alliance AURORA. 

 

 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) 
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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. 

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 Biomedicina, verificat pel Consejo de Universidades el 23 de juliol de 2013, es 

va implantar el curs 2013‐14. Està dissenyat per formar investigadors que puguin generar coneixement 

en relació amb la patologia humana. D'acord amb la importància amb què la salut és percebuda per la 

població, tant la investigació en Biomedicina en el seu conjunt com les línies concretes del programa estan 

clarament en sintonia amb les prioritats fixades per les administracions públiques de l'àmbit autonòmic, 

estatal i europeu. Així, s’emmarca perfectament dins del "Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 

(PERIS) 2016‐2020" de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de potenciar la formació i l’ocupabilitat 

de  científics  i  tecnòlegs en el  sistema de  salut de Catalunya  i enfortir  les  capacitats  científiques dels 

professionals  de  la  salut  (Objectiu  5).  Alhora,  els  diferents  grups  de  recerca  que  en  formen  part, 

desenvolupen la seva tasca en temàtiques que s’inclouen dins de les prioritats del PERIS, com per exemple 

la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la recerca en malalties cròniques d’elevada prevalença, 

en processos assistencials que millorin la presa de decisions o en la recerca translacional. A banda, ha fet 

un  esforç  en  incorporar  grups  de  recerca  d’altres  àrees  per  tal  de  potenciar  la  interdisciplinarietat  i 
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avançar en les denominades ciències òmiques, la matemàtica i la física aplicades a la medicina, la química 

ambiental o la simulació numèrica. A banda, també catalitza la formació d’investigadors en accions de la 

“Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e  Innovación  (EECTI) 2021‐27 del Ministerio de Ciencia e 

Innovacion d’Espanya i l’Horizon 2020 de la Unió Europea (Health, demographic change and wellbeing). 

En relació amb la política científica de la URV, la investigació dirigida a millorar la salut de la població té 

un paper destacat en el II Pla estratègic de recerca i innovació de la URV aprovat el 2017. La investigació 

en l'àrea de Nutrició i Salut és una de les 5 àrees prioritàries de la Universitat. Alhora, el Benestar de les 

Persones és un dels tres reptes socials que la URV ha establert com a marcs d’actuació essencials. 

Aquesta  aposta  es  veu  recolzada  pel  desenvolupament  d’estructures  de  recolzament  a  la  recerca 

essencials, com l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el Centre Tecnològic Tecnoparc, que 

desenvolupen la seva activitat en el Campus d'Excel∙lència Internacional Catalunya Sud. Es va obtenir la 

menció de CEI d'àmbit regional europeu a la convocatòria 2010 de Campus d'Excel∙lència Internacional de 

l'Ministeri d'Educació. 

El programa de doctorat agrupa un total de 173 investigadors, dels quals 80 són Professors del Programa 

i 92, Directors Col∙laboradors, que s’agrupen en un total de 42 línies de recerca. Actualment, el programa 

compta amb uns 140 estudiants, que fonamentalment responen a dos perfils diferents: un perfil dedicat 

a una recerca més bàsica, associada al laboratori i vinculat a beques de tres anys de durada, i que realitza 

la tesi a dedicació completa,  i un altre perfil, de recerca generalment associada a  l’àmbit hospitalari o 

l’assistència  primària,  no  becat,  i  que  comparteix  la  seva  dedicació  a  la  tesi  amb  les  seves  tasques 

assistencials. 

Actualment,  es  defensen  unes  11‐14  tesis  anuals,  una  tercera  part  de  les  quals  sol  ser  amb Menció 

Internacional. Les  línies de recerca, tal  i com es va fer constar al pla de millora 2015‐16‐PM‐1, van ser 

redefinides i compactades durant el curs 2018‐19 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 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 Biomedicina compta amb una Comissió Acadèmica (des d’ara CA) formada per 5 membres 

i que es reuneix regularment de forma presencial o per videoconferència (Evidència P1.1): el coordinador 

que la presideix, dos membres del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, un del Departament de 

Medicina i Cirurgia i un del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, que són els tres departaments de 

la URV que majoritàriament donen suport al programa. Dos dels membres pertanyen alhora al  IISPV  i 

estan  totalment compromesos en la formació doctoral a través d’aquest programa. Les decisions de la 

CA es duen a terme mensualment, pel que fa als tràmits de dipòsit i supervisió de les tesis i a més, en tres 

reunions més de manera presencial, preferiblement, per tal de decidir premis extraordinaris de doctorat, 

ajuts a la mobilitat o afers sobrevinguts (Evidència P1.2). La comunicació entre els membres de la CA és 

fluida per correu electrònic per tal de prendre aquelles decisions que requereixen una ràpida resposta. En 

canvi, a les reunions presencials es comenten les informacions rebudes en Comitè de Direcció de l’Escola 

(des d’ara CDE)  i es debaten temes rellevants del programa  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; 
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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) manteniment  i  actualització  dels  continguts  del  web  del  programa  i  l)  convocatòria  i 

resolució d’ajuts per a la internacionalització de les tesis. 

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 d’investigadors  i  investigadores de  l’IISPV 

juntament amb professors i professores de la URV permet a la comissió valorar la diversitat de situacions 

que es presenten en una universitat i en un centre d’investigació, 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 representant del programa al Comitè de Direcció de l’Escola (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  biomedicina  s’hi  van matricular,  el  curs  2019‐2020,  138  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 140: 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 80 professors/es, 39 dones i 41 homes, que són directors/es de tesi 

permanents del programa, amb pocs canvis des de la modificació del programa l’any 2019 . Aquests canvis 

han estat propiciats per jubilacions (2) i noves incorporacions (en total 9, la majoria lectors). Als professors 

estables del programa se sumen 83 investigadors/es col∙laboradors puntuals. Alguns d’ells procedeixen 

d’altres institucions (Universitats, Instituts de recerca externs o associats a la URV), però la majoria són 

professors  associats  que  desenvolupen  tasques  assistencials  alhora  que  posseeixen  una  activitat  de 

recerca suficient per a garantir la correcta formació dels doctorands. Solen codirigir tesis amb Professors 

del programa i tenen un curriculum de recerca equiparable al que permetria assolir un tram de sexenni 

de recerca. Això significa que com a mínim han publicat 5 articles de recerca originals els darrers sis anys, 

essent 2 d’ells com a mínim de Q1 i els restants, de Q2.  

La pràctica  totalitat de professors/es que participen en el programa pertanyen a 28 grups de  recerca 

reconeguts de la convocatòria 2017SGR de la Generalitat, dels quals 21 tenen com IP un professor/a del 

programa. Les línies de recerca són a dia d’avui 42, després 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 uns 105 projectes nacionals 

competitius i més de 1800 publicacions des del 2014. 

A finals del curs 2019‐2020 s’havien defensat 92 tesis de regulacions anteriors i 70 tesis doctorals dintre 

d’aquest programa, regulat pel RD 99/2011, iniciat a l’octubre del 2013. 

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 més  del  30%  dels  doctors 

d’aquest període.  
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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 l’Oficina 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 3.1 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 formen 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. 

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. 
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Taula 2. 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. Gerard Aragonès   Coordinador del Programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme 

Dra. Maria Teresa Colomina 
Coordinadora del Programa de doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria 
(Interuniversitari) 

Dr. Francesc Xavier Sureda  Coordinador del Programa de doctorat en Biomedicina 

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. Bernat Miralles  Representant dels estudiants del programa de doctorat en Biomedicina 

Sra. Helena Segu 
Representant dels estudiants del programa de doctorat en Nutrició i 
Metabolisme 

Dr. Paula Morales   Representant a la CAI dels titulats doctorats i antic doctorands del Programa de 
doctorat Salut, Psicologia i Psiquiatria (Interuniversitari) 

Font: Elaboració pròpia a juny de 2021. 

 

La CAI va revisar els autoinformes d’acreditació i a partir d’aquest moment s’inicia el procés d’exposició 

pública  i  de  revisió  dels  autoinformes  per  l’EPD  i  pel  GPiQ  i  el  07  de  setembre  de  2021  la  CAI  i 

posteriorment el CDE  va aprovar els autoinformes d’acreditació i el pla de millora (Evidència P2.12).  

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 es va rebre cap proposta per incorporar als autoinformes. 

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 7 de setembre 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=79145 
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS  

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: 5600190 

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, conjuntament amb els coordinadors/es, va realitzar les modificacions dels programes de doctorat 

d’acord amb allò definit al SIGQ en 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 accions de millora que suposaven modificacions de la memòria, ja que 

implicaven millorar l’oferta formativa, la reducció de les línies de recerca per a fer‐les més generals i altres 

canvis  que  no  suposaven modificacions  de  la memòria  com  els  processos  de  recollida  de  dades  de 

productivitat i d’opinió de doctorands i directors. La informació s’ha reestructurat a la pàgina web i també 

s’ofereix informació pública de l’opinió dels doctorands i directors. 

Pel  que  fa  a  les modificacions  substancials  posteriors,  l’informe  de  valoració  del  seguiment  d’AQU 

Catalunya (Evidència P2.6),  sol∙licitava també la modificació del professorat degut a l’increment de més 

del 25% que s’havia produït del 2013 fins al 2017. 

 

Així el 21 de març de 2019 es van  lliurar a AQU Catalunya  les modificacions 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 especialment pel que fa a  l’oferta de  línies  i r els  investigadors  i  les 

persones  responsables del programa, així  com altres aspectes marginals  (complements de  formació  i 

aspectes  relatius  a  la  documentació  d’accés.  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. La Taula 3.1.1 

presenta resumidament aquestes modificacions. 
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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 proposta de modificació del programa va ser avaluada i aprovada per AQU Catalunya el 2 de juliol del 

2019  (Evidència  P2.9)  i  totes  les  modificacions  realitzades  a  la  titulació  van  rebre  la  consideració 

FAVORABLE d’AQU Catalunya. 

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

seguiment  i  la  anàlisis  continu  del  programa  s’han  detectat  noves modificacions  que  no  impliquen 

modificació substancial del títol, però en el moment en que el programa hagi de fer una modificació del 

títol  es  notificaran  a  AQU  a  través  de  la  SEDE  per  a  la  seva  avaluació.  Les millores  introduïdes  es 

resumeixen a la taula 3.2.1 i es detallen amb més precisió a l’evidència P2.13. En total, s’han produït 28 

baixes i 23 altes, però la gran majoria han sigut de directors de tesi col∙laboradors i externs dels programa, 

un  total  de  14  altes  i  23  baixes  per  tant  aquestes  segons  les  definicions  de  les  guies  d’AQU    no  es 

consideren modificacions substancial. Per tant el professorat estable del programa, que sí es consideraria 

modificació  substancial  ha  variat  només  en  9  altes  i  5  baixes  que  representa    un  18%.  El  detall  de 

professors i col∙laboradors puntuals es mostra a l’evidència P2.13. 

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

 

   

Descripció modificació  Justificació  Origen de la 

proposta 

Curs 

implantació 

Aprovació 

per CDE 

Aprovació per 

AQU Catalunya 

Modificació  dels  requisits 

d’accés al programa 

Per  a  ajustar‐se  a 

legislació vigent 

Valoracions d’AQU 

de  l’ISPD  d’altres 

programes 

(Evidència P 2.14) 

2018‐2019  29/01/2019 

(Evidència 

P1.3) 

Informe favorable 

(Evidència P2.9) 

Eliminació  de  complements 

de  formació  associats  al 

màster extingit 

L’experiència 

d’aquests anys ens ha 

demostrat que No són 

necessaris 

complements  de 

formació 

Seguiment  de  la 

titulació 

2018‐2019  29/01/2019 

(Evidència 

P1.3) 

Informe favorable 

(Evidència P2.9) 

Reducció  del  nombre  de 

línies de recerca de 75 a 42 

Per  racionalitzar  les 

línies  de  recerca  i  fer 

una  oferta  més 

compacta i clara 

ISPD  (Evidència  P 

2.7)  i  Valoració 

d’AQU  Catalunya 

de  l’ISPD 

(Evidència P2.6) 

2018‐19  29/01/2019 

(Evidència 

P1.3) 

Informe favorable 

(Evidència P2.9) 

Actualització  del  professorat 

per  baixes  o  altes  (fins  a 

gener de 2019) 

Trasllats,  jubilacions  i 

incorporacions  a  la 

URV  

Valoració  d’AQU 
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Curs 
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Actualització de la plantilla   Acreditació  2020‐21  30/06/2021 i 
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Modificacions informades en 
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1.1. Mecanismes per garantir el perfil d’ingrés de doctorands/es 

 

L’oferta de places del programa de doctorat de biomedicina va ser de 40 places de nou ingrés des del curs 

de  la seva  implantació, el 2013‐14, fins al curs 2020‐21. L’oferta s’ha mantingut estable  i ajustada a  la 

demanda excepte pel curs 2017‐18, que es va haver d’augmentar puntualment a 50 degut a un pic de 

demanda que no s’ha repetit en propers cursos. 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 50 i el nombre d’admesos és aproximadament 35 per any.  

Les sol∙licituds de preinscripció han estat variables, entre 34 i 65, amb el mínim el curs 14‐15. 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 28, 27, 33, 35, 44, 27 i 35, 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 60 candidats/es dels quals n’han estat admesos 34, i 33 estan ja matriculats. 

La Taula 1.2 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 Biomedicina és gairebé sempre per motius 

tècnics: manca de documentació o no complir els requisits de titulació o per manca de beca. L’exclusió 

per motius acadèmics ha estat del 9.3% (37 casos al llarg del període, fins a present curs 2020‐21). Per 

altra  part,  el  percentatge  de  matriculats  respecte  al  de  preinscrits  va  del  55  al  79%  i  només 

excepcionalment  els  candidats/es  admesos  deixen  de  formalitzar  la matrícula  (13  al  llarg  de  tot  el 

període), en la majoria dels casos per manca de beca. 

 

Del total de 229 estudiants de nou accés matriculats al programa de doctorat entre els 7 cursos del 2013‐

2014 al 2019‐20, el 69% són dones: 67.9% el 2013‐14, 70.4% el 2014‐15, 75.8% el 2015‐16, 57.1% el 2016‐

17, 72.7% el 2017‐18, 74.1% el 2018‐19 i 65.7% el curs 2019‐20) (Taula 1.2 de l’annex 1). La distribució per 

cursos és bastant homogènia i propera a l’equilibri. Les diferències en els percentatges entre preinscripció 

i admissió i matrícula són poc significatives, com mostra la taula 1.2 de l’annex 1. En els darrers 5 cursos, 

s’ha estabilitzat sobre els 35 alumnes per curs de mitja. Tot i que és inferior a les 40 places ofertades, es 

considera  un  bon  compromís,  i  sempre  és  preferible  que  es  puguin  oferir  places  en  convocatòria 

extraordinària, per tal d’adaptar‐se a necessitats puntuals de matrícula generades per convocatòries de 

beques dins el període març‐juny. Segons la valoració de l’ISPD (Evidència P2.6) els estudiants admesos 

se situen per sota de l’oferta de places, però com s’ha comentat, en l’actualitat es considera la diferència 

raonable. Creiem que s’ha de mantenir l’oferta de les places en 40 ja que el programa té la capacitat de 

poder formar aquests estudiants, i de moment, no ens plantegem la necessitat de reduir la oferta. De fet, 

és probable que la pandèmia COVID hagi afectat un possible augment de matriculats el proppassat curs. 

 

Del total de candidats admesos i matriculats al doctorat de Biomedicina, s’observa que el curs inicial 13‐

14 un 25% va procedir de titulacions de la URV, un 57% d’altres universitats nacionals i un 18% va ser de 

procedència estrangera (taula 1.3 del annex 1). El percentatge de doctorands/es procedents de titulacions 

URV  s’ha  incrementat  apreciablement,  arribant  a  un  83%  el  curs  2019‐20.  Una  part  important  dels 

estudiants del programa de Biomedicina procedeixen d’estudis de Grau de Medicina (aproximadament 

un 40%),  i al voltant del 15% de màsters de  la URV. En concret, especialment del Màster en Nutrició  i 

Metabolisme i del Màster en Envelliment i Salut. Aquest increment reflecteix, sobre tot, la major capacitat 

formativa de la URV en màsters i, alhora, un major convenciment per part de la comunitat mèdica que 
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desenvolupa funcions assistencials  i de recerca en el nostre territori que creu que és possible engegar 

estudis de doctorat a temps parcial. De fet, és per aquesta raó que el percentatge d’estudiants procedents 

d’universitats estrangeres és relativament baix: una part important de l’alumnat procedeix d’estudiants 

que estan realitzant la residència (MIR) o professionals que desenvolupen tasques assistencials als nostres 

hospitals tot i ser estrangers. 

 

Taula 3.1.3 Procedència dels doctorands/des 

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

Percentatge estudiants  de la URV  25%  67%  80%  76%  82%  85%  83% 

Percentatge  d’estudiants 

procedents  d’altres  universitats 

catalanes 

  13%  12%  11%  7%  9%  9% 

Percentatge  d’estudiants 

procedents d’universitats de la resta 

d’Espanya 

57%  11%  5%  6%  7%  5%  9% 

Percentatge  d’estudiants 

procedents  d’universitats 

estrangeres * 

18%  9%  3%  6%  3%  1%  0% 

Font: URV en xifres dades a maig de  2021. * Cal tenir en compte que molts dels estudiants estrangers han 

fet màsters o formació clínica (MIR, FIR) ja en universitats espanyoles o la URV 

 

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

les accions de captació per augmentar el nombre de preinscripcions, i la segona (2019‐20 PM‐EPD‐1.1‐02) 

donar visibilitat  i  fer difusió dels objectius de desenvolupament  sostenible. El que  s’ha  fet per 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 i també la nova convocatòria de contractes 

predoctorals Martí i Franquès. En temes de gestió, s’ha avançat el període de preinscripció a juliol, el que 

ha fet augmentar les sol∙licituds d’estudiants estrangers. 

 

Tot i les mesures de captació, durant aquest curs el programa ha notat que alguns alumnes amb elevada 

ocupació assistencial han posposat la decisió d’iniciar estudis de doctorat per la gran pressió que ha hagut 

de suportar el sistema sanitari el darrer any. Per altra banda, pel que fa a les accions relacionades amb el 

desenvolupament sostenible, de moment, s’han classificat les línies d’investigació dels 18 programes de 

doctorat segons els 17 objectius de desenvolupament sostenible i quedarà pendent fer la difusió a la web. 

   

La internacionalització 

Pel que fa a la nacionalitat dels estudiants de nou accés, el Programa de Biomedicina està moderadament 

internacionalitzat, com mostra la Taula 1.3 de l’annex 1. El percentatge d’estudiants matriculats de nou 

accés de nacionalitat estrangera oscil∙la per curs entre el 11  i el 26%.   La procedència dels estudiants 

internacionals va ser principalment d’ Amèrica Llatina 77%, mentre que un 14% són europeus. No obstant, 

també hi ha alumnes d’Àsia i Àfrica. I l’evolució s’observa a la figura 3.1.1   
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Figura 3.1.1. Evolució de la  nacionalitats d’estudiants de nou accés  

 

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/7702/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 de Biologia, 

Medicina, Farmàcia, Biomedicina i altres graus de Ciències de la Salut i, en ocasions, un màster addicional 

amb perfil investigador en Ciències de la Salut (Per ex., de la URV: Nutrició i Metabolisme, Envelliment i 

Salut o Ciències del Sistema nerviós, entre d’altres).  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.  

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 (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, sense altres complements de formació segons 

la formació rebuda pel sol∙licitant. No obstant, si la línia de recerca assignada ho precisa, pot ser necessari 

cursar  complements  de  formació,  tal  i  com  s’especifica  a  la  memòria  de  verificació  del  Programa 

modificada el 2018, evidència P2.8. 

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

dels candidats, ja sigui a partir de les convocatòries a contractes predoctorals o bé per formar part dels 

equips de treball dels professors associats al programa. La CA, a  la vista dels expedients acadèmics  i la 

línia triada no ha considerat necessari activar aquests complements per a cap candidat/a, tot i que estan 

disponibles a petició del/s director/s de la tesi. 

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, són molt pocs els 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  28 a 35 el curs 2019‐20. La distribució per sexe és heterogènia i se 

situa entorna al 70 % de dones i 30 % 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, que els curs 2019‐20 va ser del 14.4%.  
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La mitjana al llarg del període d’estudiants estrangers del total de matriculats ha estat del 16.5%. 

Pel que fa a l’origen, la Figura 3.1.2 representa l’evolució de  les nacionalitats de tots els estudiants de 

nou accés fins a 2020‐21. Destaca el curs 2017‐18 amb un percentatge del 25%  amb 6 estudiants de nou 

accés procedents d’Amèrica , 2 de la resta d’Europa i un d’Àsia. 

 

Figura 3.1.2. Evolució de la nacionalitats del total d’estudiants 

 

 

El  percentatge  d’estudiants  amb  beques  externes  actualment  és  d’un  19,6%  (Taula  3.1.3).  Aquests 

estudiants provenen de contractes Martí i Franquès (19) o de beques de Formació d’Investigadors (8). Es 

considera que és prou elevat, tenint en compte que una part  important dels estudiants no accedeix al 

programa a través de beca si no que  compagina la seva tasca professional amb els estudis de doctorat. 

De fet, aquesta incorporació progressiva d’aquesta tipologia d’estudiants en els darrers cursos ha diluït 

l’increment notable en el nombre de beques (de 5 a 27 actuals), el que suposa un increment d’un 27% 

anual. El percentatge de matriculats amb descompte de matrícula ha anat incrementant, des d’un 20% 

aproximadament  els  primers  cursos  fins  al  voltant  del  30%  actual.  La  Taula  1.5  de  l’annex  1  aporta 

informació addicional dels ajuts rebuts per estudiants del programa, basada en els ajuts de matrícula.  

 

Taula 3.1.3 Total de doctorands amb descomptes en matrícula. 

Tipus ajut desc 
2020‐
21 

2019‐
20 

2018‐
19 

2017‐
18 

2016‐
17 

2015‐
16 

2014‐
15 

2013‐
14 

Becari FI  7  7  6  5  4  2  1    

Becari Predoctoral FPU  1                      

Convocatòria Martí Franquès  8  8  10  11  10  10  7  5 

Convocatòria Martí Franqués_COFUND  3  3  3  2             

Convocatòria Martí Franquès,Família 
Nombrosa Categoria General ‐3 fills‐ 

               1       

Convocatòria Martí i Franquès_SGR  8  7                   

Total d'alumnes amb beca  27  25  19  18  14  13  8  5 

Percentatge beques sobre total  19,6%  17,9%  14,8%  14,8%  14,6%  17,3%  17,4%  17,9% 
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Conveni Doctorat_Industrial  3  4  3                

Discapacitat major o igual al 33%  1  3  4  3  4  2       

Família Nombrosa Categoria Especial ‐5 fills o 
més‐ 

      2  2  1          

Família Nombrosa Categoria General ‐3 fills‐  8  7  4  3  3  4  1  1 

Família Nombrosa Categoria General ‐4 fills‐  2  1                   

Premis Futurs Joves Investigadors  1  1  1        1       

Projecte CHROME     1  1  1  1          

Total matriculats amb descomptes  42  42  34  27  23  20  9  6 

Percentatge amb descomptes sobre total  30,4%  30,0%  26,6%  22,1%  24,0%  26,7%  19,6%  21,4% 

TOTAL matriculats  138  140  128  122  96  75  46  28 
 

 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. La URV disposa també de contractes del Programa COFUND (Evidència 

E1.14), del qual  gaudeixen 3 doctorands/es  en  aquest programa de doctorat. Aquests programes de 

finançament de Personal Investigador en Formació per a la captació de doctorands/es internacionals el 

considerem una bona pràctica per  tots els programes de doctorat  i específicament per aquest,  ja que 

facilita la seva internacionalització. 

Per altra part, els grups de la URV també participen en les convocatòries catalana i estatals de contractes 

i  alguns  grups  amb projectes  amb  el  sector privat  estableixen  contractes predoctorals  a  través de  la 

Fundació URV  i  d’ajuts  del  programa  de Doctorats  Industrials. Un  dels  nostres  estudiants  adherit  al 

programa de doctorat industrial ha defensat recentment la tesi doctoral i hi ha dos estudiants  més en 

curs. 

 

Pel que fa a  la dedicació sigui a temps complet o a temps parcial,  i d’acord amb el que s’ha comentat 

anteriorment respecte a l’increment del nombre d’estudiants que compaginen les tasques assistencials 

amb  els  estudis  de  doctorat,  el  percentatge  d’estudiants  a  temps  parcial  s’ha  anat  incrementant 

paulatinament des del 26% el curs 2014‐15 fins al 58% actual (curs 2020‐21). El perfil d’aquests estudiants 

a temps parcial són o bé estudiants de segon o tercer curs de MIR que es plantegen el repte d’incorporar‐

se a  la recerca o bé metges (d’especialitats hospitalàries o bé d’assistència primària) que  ja tenen una 

situació professional consolidada però que volen aconseguir el títol de doctor per tal de  formar altres 

investigadors o progressar a l’escala professional. 

 

Respecte a la distribució d’estudiants per línies de recerca, fruit de la implantació de la proposta de millora 

(2015‐16‐PM‐1) i  les recomanacions i suggeriments de l’informe de valoració del seguiment del programa 

(Evidència P2.6) rebut per part d’AQU Catalunya, es van revisar les línies de recerca de tal manera que es 

va clarificar la seva nomenclatura i se’n van eliminar les no productives. També es van agrupar en àrees 

temàtiques per a facilitar als futurs estudiants la selecció de les línies. Igualment, s’ha millorat la difusió 

dels indicadors de qualitat del programa i dels seus directors alhora que s’ha fet un esforç important per 

a augmentar el nombre d’enquestes respostes per part tant dels estudiants com dels titulats i directors 

del programa  (Evidència P2.8  i  Taula 3.1.1)  seguint  els processos PR‐EPD‐003  Seguiment  i millora de 
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titulacions (Evidència E1.10) i PR‐EPD‐004 Modificació de titulacions (Evidència E1.11). De totes maneres, 

algunes línies (8 sobre 42) no han produït tesis doctorals en els darrers anys. Aquest fet en algun cas ve 

donat pel solapament amb altres programes de doctorat (per exemple, per a  la  línia de Neurobiologia 

Cel∙lular), però en d’altres casos, caldrà plantejar‐se com a millora una posterior optimització de les línies 

de  recerca en una propera modificació del programa  (veure  taula 1.7 de  l’annex 1). La distribució de 

doctorands/es en  les  línies de  recerca del programa  respon a  la  capacitat de cadascuna d’elles per a 

disposar de beques predoctorals, i òbviament, no és homogènia. A part, com que una bona proporció dels 

alumnes respon a un perfil assistencial, el fet que determinades línies siguin més o menys actives depèn 

tant de  la càrrega assistencial com de  la capacitat de promoure  la recerca dels professors associats al 

Programa de Doctorat o la seva capacitat de motivació envers l’inici dels estudis de doctorat de metges 

que  estan  al  seu  càrrec.  Algunes  línies  de  doctorat  es  troben  inactives  per  diferents  raons,  que  es 

justifiquen a l’apartat 4.2 i afegim al pla de millora la proposta (2020‐21‐PM‐4.3) per fer una revisió i millor 

distribució d’estudiants en línies d’investigació. 

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‐ 

Aquelles de recerca més bàsica opten per becar els estudiants a través de convocatòries competitives 

mentre que aquelles línies de perfil més clínic solen optar per personal de plantilla dels hospitals que inicia 

així els estudis de doctorat, generalment a  temps parcial. En ambdós casos s’assegura  la  idoneïtat de 

l’alumnat  a  les  característiques  del programa.  El nombre  d’estudiants  també  és  adequat  respecte  el 

nombre d’investigadors i la diversitat de les línies de recerca ofertes. A més, el fet que els estudiants no 

hagin de requerir complements de formació (ni a judici dels directors ni de la CA) també és indicador de 

l’adequació  dels  estudiants  al  programa.  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 duu a terme a través de la plataforma en línia anomenada SAD (Seguiment i 

Avaluació del Doctorand). En l’apartat “Doctorands” de la web de l’EPD es pot consultar tota la informació 

relativa al SAD, així com l’enllaç directe a la plataforma i les guies d’usuari per a estudiants de doctorat 

(Evidència E1.9).  

Els doctorands i doctorandes accedeixen al SAD i incorporen 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 
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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, tal i com demostra el resultat de les enquestes de satisfacció on la valoració mitjana de 

l’eina és d’un 6.07 el curs 15‐16, un 7.47 el curs 17‐18  i un 6.87 el curs 19‐20. 

 

A més del seguiment que es fa a través del SAD, 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 

prou  proper  i  directe  amb  els  doctorands/es,  tenint  en  compte  l’alt  nombre  d’estudiants  que  té  el 

programa,  així  com  la  dispersió  en  diferents  centres  de  recerca/assistencials.  Es  realitza  una  sessió 

d’informació anual pels candidats a doctor a l’àrea de Terres de l’Ebre (Hospital Verge de la Cinta i altres 

centres de salut de la zona) per tal de resoldre dubtes en el procés d’admissió i matrícula, i pel que fa a 

tots  els  altres  candidats,  es  manté  una  entrevista  personal  amb  el  coordinador  del  programa, 

especialment per als que desenvolupen la seva tasca en hospitals, que té més dificultat per a desenvolupar 

els estudis de doctorat degut a la pressió assistencial. 

A mitjans de gener es celebra l’acte de recepció als nous estudiants de doctorat. S’aprofita també aquesta 

sessió per a contactar amb els estudiants i resoldre dubtes inicials, especialment pel que fa a la redacció 

del Pla d’Investigació i les activitats a desenvolupar el primer any. 

Les  activitats,  apart  de  les  que  promou  l’Escola  de  Doctorat  a  través  de  l’ICE 

(http://www.ice.urv.cat/moduls/doctorand/cursos.php),  són  proposades  pels  directors  de  tesi  o  a 

proposta dels estudiants. Inclouen tan l’assistència a congressos i trobades científiques com la participació 

en tallers i activitats divulgatives (La nit de la recerca http://tarragona.nitdelarecerca.cat/ca/nit/; Concurs 

Vols saber què investigo? https://www.comciencia.urv.cat/ca/vols‐saber‐que‐investigo/ i altres) i cursos 

específics  (idiomes,  estadística,  software  científic...).  Tan  l’Escola  de  Doctorat,  a  través  de  la  tècnic 

designada a Seguiment i Avaluació, com des de la mateixa Comissió Acadèmica, es realitzen accions de 

seguiment periòdiques de les activitats desenvolupades i anualment es valida la seva idoneïtat. 

En els darrers cursos la Comissió Acadèmica ha realitzat diferents accions per a millorar la comunicació 

entre els alumnes i també la relació amb la Comissió Acadèmica. Per una banda, el 2018 es va generar un 

espai Moodle del Programa de Doctorat en el que s’anuncien activitats  i convocatòries que puguin ser 

d’interès  als  alumnes  i  es  facilita  l’accés  a  documentació  específica  del  programa  (normativa,  ajuts, 

calendari per al dipòsit i altres). Apart, i per a peticions referents a aspectes diversos, la majoria d’alumnes 

demanen atenció a través de correu electrònic al Coordinador. Les consultes solen fer referència a canvis 
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en els directors de  tesi,  l’elaboració de  la memòria de  tesi o a altres aspectes de  tràmit  (pròrrogues, 

baixes). 

Per altra banda, el 2019 també es va plantejar la necessitat d’organitzar una Jornada Doctoral cada curs, 
en la que els estudiants més avançats podessin presentar la seva recerca a la comunitat i es facilités la 
interdisciplinarietat, en un ambient distès  i moderadament  informal. Malauradament,  la pandèmia de 
2020 ha dificultat la celebració d’aquesta mena d’actes i no ha estat fins enguany que des de la Comissió 
hem  plantejat  com  a  proposta  de  millora  (2020‐21‐PM  ‐6.1)  l’organització  d’aquest  acte  que  s’ha 
programat per a mitjans de gener de 2022.  

Com s’ha comentat, les activitats realitzades pels estudiants s’avaluen cada curs a través del SAD. Durant 

l’últim  curs  (2019‐20)  s’han  avaluat  un  total  de  134    doctorands/es  dels  quals  119  van  passar 

favorablement  l’avaluació  (104 en primera convocatòria  i 15 en segona). Quatre estudiants no es van 

presentar en segona convocatòria i van causar baixa del programa. Un altre alumne no es va presentar 

per estar de baixa temporal. A la taula 1.8 de l’annex 1  es poden veure els resultats de l’avaluació des de 

l’inici del programa. En els dos primers cursos (2013‐14 i 2014‐15) es va produir un important fracàs (3 i 

11 no aptes)  ja que molts estudiants de  llarg  recorregut en plans anteriors no van  reeixir a  l’hora de 

reprendre els estudis sota el nou marc normatiu. A banda d’aquests cursos, l’abandonament dels estudis 

en el Programa de Biomedicina és reduït i s’ha estabilitzat entorn a 4‐5 estudiants l’any, com es veurà a 

l’estàndard 6. No  es  tracta d’estudiants que  siguin  considerats no  aptes pels directors,  si no que no 

aconsegueixen mantenir  la  dedicació  a  la  recerca  que  requereix  el  programa.  Els  resultats  altament 

satisfactoris en aquest paràmetre venen a confirmar que el perfil de cada estudiant ha estat en general 

adequat a  la  línia de  recerca assignada,  i que el  fet que el  futur director  recolzi  la  seva admissió, en 

garanteix l’èxit en els estudis.  

 

Oferta formativa per doctorands/es 

Tal  i  com  mostra  la  web  del  programa  de  Biomedicina,  (http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs‐

estudiants/oferta/7702/index/),  el  programa  especifica  quina  és  la  formació  que  han  de  tenir  els 

estudiants per a accedir al programa. En cas que el director o codirectors de tesi detectin mancances en 

la  formació del doctorand, aquest pot  cursar  complements de  formació d’entre  l’ oferta de diferents 

màsters URV de l’àmbit de les Ciències de la Salut. A banda, cada línia de recerca té la seva dinàmica pel 

que fa a activitats específiques de formació. Típicament, els doctorands presenten les dades de la seva 

recerca en seminaris que es realitzen periòdicament. En aquestes sessions també es fan els assajos per a 

les defenses de les tesis i dels treballs de fi de grau o de màster. Aquestes sessions i els seminaris de grup, 

queden sota el control del director/a de tesi i no s’introdueixen en el SAD. 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 

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. 

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

(Evidència  E1.12),  que  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‐
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Curie núm. 713679). L’oferta actual del pla de formació consta publicada a  la web de  l’EPD  i es revisa 

anualment 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, a causa de la pandèmia de la COVID‐19, l’ICE s’ha adaptat a 

les circumstàncies oferint gran nombre de cursos on‐line. A  l’estàndard 6.1 de  l’autoinforme es detalla 

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

Els doctorands/es que han defensat la tesi també poden gaudir posteriorment a la defensa de la formació 

en les mateixes condicions que els altres estudiants a aquestes activitats. En aquest sentit, recentment 

s’ha  inclòs  a  la Normativa  Acadèmica  i  de Matricula  un  article  específic  que  ho  regula.  Fins  ara  els 

doctorands/es no accedien a formació un cop defensaven la tesi  i es va considerar que seria interessant 

incentivar que podessin accedir a cursos relacionats amb el seu  futur professional,  la transferència de 

coneixement o creació d’empreses un cop hagin defensat la tesi.  

El curs 2021‐2022 s’implantarà 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 un projecte europeu (Horitzó 2020) a través del qual 70 doctorandes i doctorands 

de  les  tres  universitats  de  la  xarxa  Aurora  (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 de 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  cursos  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 tesi, Cocreació en ”societal challenges‐ods  

i Resolució de reptes interns o externs. 

 
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 tres tipus de valoracions: les enquestes institucionals als estudiants de doctorat, 

les específiques per a directors/es de  tesi  i  les dirigides als  titulats. En  tots els casos, apart dels  ítems 

quantitatius  també  s’incorporen espais per  fer una  valoració qualitativa. D’aquesta manera,  s’acaben 

d’orientar les possibles accions per tal de millorar diferents aspectes del programa.  
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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 3.1.5 (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 6,5 en 2016, 8,34  en 2018 i 6,48 en 2019,i la dels titulats és de 8,6. Com ja s’ha 

comentat, s’observa també que la valoració de l’avaluació i el seguiment a traves del SAD és d’un 6,07 el 

curs 15‐16, un 7,47 el curs 2017‐18  i un 6,87 el curs 2019‐20. Així mateix, la valoració dels directors/es de 

tesi enquestats sobre el procediment d’avaluació també va millorar, passant de 6,8 el 2017‐18 a 8,13 e 

2019‐20. 

 

Taula 3.1.5. Grau de satisfacció dels estudiants amb el seguiment i avaluació  

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

Estudiant 

El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és adequat  6,48 8,34 6,5 

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

6,87 7,47 6,07 

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

6 7,7 6,7 

Titulats 

El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és adequat  8,6   

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 

7,6   

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

8,1   

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 

8,13 6,82  

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

8,41 7,47  

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

 

En les enquestes els estudiants van poder proposar accions de millora i manifestar aspectes millorables 

que han promogut diverses accions per part de l’EPD i la CA. Per exemple, rel de les queixes dels alumnes, 

es va millorar el funcionament del SAD, donat que es va detectar una mala adaptació del SAD a l’inici del 

seu  funcionament.  Pel  que  fa  al  seguiment  de  la  CA  sobre  l’evolució  dels  estudis,  alguns  alumnes 
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manifesten que no s’han sentit prou recolzats pel director de tesi, o que no s’organitzen seminaris en el 

seu grup/línia de recerca. Algun alumne suggereix que el director de tesi hauria de rebre formació sobre 

com supervisar la tesi doctoral i que s’hauria de fer un seguiment de les seves habilitats formatives. És per 

això  que  dins  el  pla  de  millora  es  considera  realitzar  entrevistes  anuals  amb  els  estudiants  per 

videoconferència per tal de poder detectar mancances en l’atenció dels alumnes, en la seva formació o 

en els mitjans disponibles.  

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 58). Però si que 

volem mencionar  que mitjançant  l’anàlisi  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 i aquest curs l’ICE ha fet un esforç per 

tal d’oferta  la majoria de cursos transversals on‐line. 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. Respecte el contingut dels cursos, els doctorands/es demanen 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 oients 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 o 

alemany, i una 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.  En 

ocasions es sol∙licita major pressupost per a assistència a activitats formatives externes com congressos o 

seminaris. La subvenció d’aquestes activitats està fora de l’abast del pressupost del programa, que sí, en 

canvi, ofereix ajuts per a la realització d’estades de recerca en institucions estrangeres. Aquest és un dels 

punts  que  afavoreixen  la  internacionalització  dels  nostres  estudiants.  En  els  darrers  cinc  anys  s’han 

convocat  i adjudicat un total de 24 ajuts de 3.000€ cadascun per tal de cobrir  les despeses de viatge  i 

manteniment al país de destí.  

Però també alguns alumnes lamenten la manca de comunicació entre diferents grups de recerca, que és 

provocada per la distribució dels diferents laboratoris en centres de recerca força distants. És per això que 

a juny 2021 es va aprovar la realització de les Jornades Doctorals que, en certa manera, pal∙liaran aquesta 

manca. 

Per tant, i d’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa disposa de 

mecanismes molt adequats per a la supervisió dels doctorands i doctorandes, tant de l’evolució del seu 

pla d’investigació com de  les activitats  formatives cursades,  i que per  tant s’assoleix amb excel∙lència 

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

presenta un punt fort en l’escàs fracàs a les avaluacions i els pocs abandonaments. Sens dubte, contribueix 

al  bon  nivell  d‘aquests  estudiants  que  la  gran majoria  ha  passat  per  un  procés  previ  de  selecció  en 

convocatòries públiques de contractes predoctorals, per  la col∙laboració prèvia durant treballs de fi de 

màster i també pel contacte habitual en el lloc de treball. Aquesta selecció, el fet de conèixer ja el futur 

estudiant en molts casos,  resulta molt eficaç per a la captació d’estudiants del programa. Alhora, la CA 

vetlla per la compatibilitat entre el perfil de l’estudiant i el de la línia de recerca, amb entrevistes amb els 

candidats  que  ho  requereixen  durant  el  procés  de  preadmissió.  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 al Programa de Biomedicina, destaquem com a bona pràctica del programa  la 

disponibilitat d’ajuts per a la internacionalització dels estudis i la organització de Jornades Doctorals, que 

es posaran en marxa a gener de 2022. 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 
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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) 

Figura 3.3.1. URV en Xifres‐ Informes ACRD amb indicadors pel seguiment i acreditació  
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Figura 3.3.2. Indicadors de cada programa de doctorat publicats a la web. 

 

 

Per altra banda, i com ja s’ha comentat anteriorment, 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.  

− Els recursos materials i serveis de suport a l’aprenentatge (per a als tres 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 millores que considerin s’han de fer en tot allò 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 
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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, i 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. 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, el que és més important és fer un bon seguiment de la satisfacció dels usuaris que permeti 

la millora contínua,  i que en el nostre cas considerem com una bona pràctica. Permet  fer una anàlisi 

específica 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  trimestre 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,  s’ha  realitzat el disseny de dues enquestes a 

titulats  (veure  Evidència  E  3.2): una per  analitzar  la  satisfacció  amb  els procediments on  es demana 

informació 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 una altra més especifica per analitzar la inserció laborals dels doctorands/es i la utilitat dels estudis 

de doctorat. Aquestes dues enquestes estan disponibles també a la pàgina de les enquestes de l’EPD.  

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 als 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  realitzat  una 

proposta de millora PM‐EPD‐19‐20‐ 3.03 de  fer accessible  l’enquesta via QR en el moment que  fan  la 

sol∙licitud i/o recollida del títol de doctor. 

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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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 162, dels quals 80 són professor/a estables del programa  i 

especialment dels  Departaments de Medicina i Cirurgia, de Ciències Mèdiques Bàsiques, i de Bioquímica 

i Biotecnologia. També hi ha membres dels Dept. de Psicologia, Dept. d’Infermeria, Dept. d’Enginyeria 

Química  i  Dept.  d’Enginyeria  Electrònica,  Elèctrica  i  Automàtica  i  Dept.  d’Enginyeria  Informàtica  i 

Matemàtiques. Vuitanta‐dos directors de tesi són col∙laboradors/es del programa. Tot i que pot semblar 

una  proporció  elevada,  la  raó  de  la  seva  presència  en  el  programa  rau  en  la  importància  de  les 

col∙laboracions en ciències biomèdiques  i  la qualitat de  la recerca que es desenvolupa  fora de  l’àmbit 

purament  universitari.  Una  part  important  dels  estudis  que  es  duen  a  terme  en  el  programa  són 

multicèntrics,  el  que  implica  que  els  pacients  es  troben  en  diferents  hospitals,  i  és  comú  que  els 

investigadors d’altres universitats o centres de recerca vulguin codirigir els doctorands que desenvolupen 

la seva recerca en aquell projecte. En ocasions, l’estudiant inicia l’estudi en una universitat (per exemple, 

durant els seus estudis com a Metge Intern Resident (MIR) i un cop acabada la residència, els conclou un 

cop  ja es  troba  contractat  com  a Metge Adjunt d’un  altre hospital. Per  tant,  aquesta  combinació de 

professors propis i d’altres universitats enriqueix el procés d’aprenentatge i permet que es duguin a terme 

un nombre significatiu de direccions de tesis doctorals. Tots els professors externs són avaluats per la CA 

i el seu historial de recerca garanteix una formació de qualitat dels nostres estudiants. Un cop avaluat el 

seu CV  i després d’una entrevista amb el Coordinador del Programa, es  tramita  la Venia Docendi, de 

manera que el Cap del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques estén una autorització per a que el 

director extern pugui actuar com a codirector. 
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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 d’acord amb les incorporacions i baixes del 2019 al 2021  (Evidència P 2.13), que consta detallat 

a l’evidència P2.13 en base a la composició del professorat i directors i directores de tesi col∙laboradors a 

juny de 2021.Que són molt poques pel que fa a professorat del programa només 9 altes i 5 baixes, i són 

més pel que fa a directors col∙laboradors externs 14 altes i 23 baixes. 

Per tant, des de l’aprovació de la memòria de verificació del programa al 2013 (Evidència P2.5), d’acord 

amb les definicions de la Guia per a la modificació, seguiment i l’acreditació de programes, fins al juny de 

2021, les modificacions en la composició i nombre del professorat del programa són les derivades de la 

dinàmica  derivada  de  les  fluctuacions  d’ocupabilitat,  que  dins  del  professorat  vinculat  a  Facultats  o 

Hospitals, es limita a jubilacions, però pel que fa a professors col∙laboradors, és força elevada, tal i com 

s’espera en un programa que té el dinamisme del nostre. 

 

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  com  per  exemple  la  recerca  en  l’àrea  de  l’assistència  primària  o  en 

determinades especialitats mèdiques que no disposen de places de professors  funcionaris o agregats 

vinculades als seus serveis. Normalment són professors associats de  la Universitat Rovira  i Virgili,  i en 

alguns  casos, personal  sanitari  vinculat  a d’altres universitats o  instituts de  recerca  com  l’Institut de 

Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). Per tant normalment són experts externs a la URV i 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. Recentment s’han  incorporat alguns professors al 

programa procedents d’altres programes de doctorat, especialment de l’àmbit de les enginyeries degut a 

recents col∙laboracions en àrees com la metabolòmica, l’anàlisi de dades o la nanotecnologia. Donat que 

són projectes a llarg termini entre grups SGR de la URV, s’ha optat per incloure’ls en línies específiques 

com a professors associats al programa  
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En el procés d’admissió dels candidats al programa es planifica la direcció de la tesi amb ajut de la CA. El 

candidat planteja el seu interès per un àmbit de recerca en el que un professor associat al programa n’és 

investigador i que dirigirà la tesi i actuarà com a tutor, i alhora, suggereix un codirector extern si aquest 

és el seu desig i ha de contribuir en la direcció de la tesi. Mentre es tramita l’accés del nou col∙laborador 

al programa (avaluació del CV per part de la CA i emissió de la corresponent Venia docendi) s’inicien els 

tràmits per a la matrícula i posteriorment es modifica la codirecció de la tesi, el que implica redactar un 

nou consentiment 

 

A  2018  es  van  analitzar  les  línies  de  recerca  de  la memòria  inicial,  que  la  CA  percebia  com massa 

especifiques i nombroses i es va decidir concentrar‐les en un conjunt molt més limitat complint amb la 

proposta  de  millora  del  2015‐16  per  aconseguir  línies  d’investigació  més  genèriques.  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  42  línies  d’investigació  (Evidència  E4.5)  que  engloben  les  definides 

prèviament (Evidència P1.2.e). La CA valora positivament haver induït aquest canvi, que fa més versàtils 

les línies.   

Des de l’aprovació de la memòria de verificació del programa (Evidència P2.5), d’acord amb les definicions 

de la Guia per a l’acreditació, són molt poques les modificacions en la composició i nombre del professorat 

del programa. En total, s’han produït 5 baixes per jubilació i una 9 altes de professorat, fonamentalment 

degudes a places de lector, agregat o titular generades en els departaments del programa. Pel que fa a 

les altes i baixes dels col∙laboradors, són nombroses ja que en molts casos només romanen en el programa 

per la durada d’una tesi doctoral.  

 

La plantilla de professorat del programa que mostra  la Taula 3.4.1  compta amb una distribució molt 

homogènia  39  professores  i  42  professors,  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 Biomedicina 

Categoria D  H Total Vinculació 

CU  8  12 20 8

CEU  1  0 1

TU  9  11 20 9

AGREGATS  9  3 12

LECTOR 4  2 6

RyC  1  0 1

JdlC  0  1 1

INV  3  1 4

EMÈRITS 0  3 3

ASSOCIATS  4  8 12

TOTAL  39  41 80
    CU,  Catedràtic  d’Universitat;  TU,  Titular  d’Universitat;  RyC,  Investigador  Ramón  y  Cajal;  JdC, 
Investigador Juan de la Cierva; 
     INV, Investigador postdoctoral;  

    Font: elaboració pròpia, dades actualitzades a juny de 2021 
 

Dels 80 professors/es del programa, 53 són docents permanents, CU, CEU, TU o Agregats,  i  la resta 6 

investigadors, 6 professors  lectors, 3  emèrits  i  12 professors  associats. Aquests darrers, malgrat que 
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posseeixen un perfil que els permetria gaudir de places de professor permanent, no poden accedir‐hi 

degut a la baixa càrrega docent de determinades especialitats al grau de Medicina que no justifica la seva 

creació (per exemple, dels serveis de medicina intensiva o d’anestesiologia). (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 tesis, el professorat actua con a tutor en cas de codireccions 

de tesi amb els directors/es col∙laboradors o directors/es novells. A banda, s’observa que la distribució 

per categories i per sexe és homogènia en la pràctica totalitat de categories docents. 

Aquest col∙lectiu és estable, i com s’ha mencionat anteriorment ha sofert poques modificacions des de la 

implantació del programa al 2013, per  jubilacions  i  incorporacions d’investigadors més  joves  i alguna 

promoció recent, com s’observa a l’apartat 1 d’aquest autoinforme i a la modificació de la memòria que 

es va lliurar al 2018 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/ca/futurs‐

estudiants/oferta/7702/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 
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Figura 3.4.2. Pàgina web del currículum del professorat del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com ja s’ha comentat, el programa de doctorat també compta amb directors/es de tesi col∙laboradors/es 

que participen ocasionalment en codireccions. Aquest col∙lectiu és naturalment fluctuant. Actualment són 

82 persones les que participen en direccions de tesi, 41 dones i 41 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 

Professors (Associats i altres 
categories) de diversos departaments  
de la URV 

24  15  39 

Investigadors URV  3 1 4

Externs  

Hospitals i altres centres sanitaris 7 15 22 

Altres universitats catalanes 5 6 11 

Centres de recerca (Eurecat, IISPV) 2 2 4

Altres universitats espanyoles    2  2 

TOTAL  41  41  82 

                                      Font: elaboració pròpia, dades actualitzades a juny de 2021 
 

D’aquest directors/es 39 són externs a la URV i 43 són de la URV. Els de la URV solen ser investigadors 

d’una llarga trajectòria científica però que, per diferents raons, no ocupen places vinculades ni fixes de la 

URV. Solen formar part d’un grup de recerca SGR en el que el líder del grup forma part del Professorat 

vinculat al Programa. Els externs, solen procedir d’hospitals de la xarxa del Servei Català de la Salut i de 

centres d’assistència primària amb activitat investigadora, però també de centres de recerca i universitats 

de Catalunya o d’altres comunitats autònomes. Tot i que en anteriors cursos sí hi ha hagut investigadors 

d’institucions estrangeres, ara mateix no formen part del programa.   
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A  la  web  del  programa,  i  per  cada  línia  de  recerca,  també  consten  llistats  els  directors/es  de  tesi 

col∙laboradors del programa, en aquest cas també consta a la web el currículum dels directors/es externs 

a la URV, s’ha incorporat un link a currículums d’altres universitats/ institucions o ORCID o Google Scholar, 

per evitar problemes amb la llei de protecció de dades. Per tant la URV i en concret el programa ha donat 

resposta a la valoració del ISPD segon la qual “No se dispone de datos de los investigadores externos y 

esto es, a nuestro juicio, grave, más cuando se trata de un número tan elevado de potenciales directores 

de tesis (30 sobre 114).” A la web del programa es facilita l’enllaç al CV públic  dels 39 directors de tesi 

externs a  la URV. Prèviament,  la CA ha analitzat els seus CV per a  la  incorporació al programa  (veure 

evidència 4.18).A la web del programa també consta un apartat amb els directors/es de tesi que dirigeixen 

tesis  actualment,  i  es  pot  consultar  el  currículum  docent  i  de  recerca  dels  professors  del  programa. 

D’aquesta manera, el candidat a doctorand pot seleccionar aquell director que desenvolupa la seva tasca 

en l’àrea que sigui del seu interès. Pels directors/es de la URV externs encara no es mostra informació pel 

que ja s’ha comentat anteriorment. 

 

Figura3.4.3. 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  tant  el  currículum  com  la  idoneïtat  i  aportació  de  cada 

col∙laborador en el moment que se sol∙licita el seu ingrés.  

Els criteris de selecció que s’apliquen s’especifiquen a la Normativa d’Accés a Programa, acordada per la 

CA el gener de 2020 però que a la pràctica ja s’aplicava des del primer curs. A grans trets, s’exigeix que en 

el darrer període de 6 anys l’investigador hagi publicat un mínim de 5 articles en revistes indexades a ISI i 

de les quals dues han de ser de primer quartil. S’exclouen publicacions de casos i revisions. Aquest criteri 

és similar al que permet  l’obtenció d’un sexenni de recerca per a professors funcionaris per part de  la 

Comisión Nacional Evaluadora De  La Actividad  Investigadora  (CNEAI). No obstant, per a  investigadors 

novells, els criteris són una mica més laxes i s’estableixen segons: 

Criteri 1: tenir 1 article de primer quartil segons ISI + 2 articles de segon quartil 

o bé 
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Criteri 2: tenir 2 articles de primer quartil + 1 article de segon, tercer o quart quartil 

En  relació a  la perspectiva de gènere en el programa de doctorat,  ja s’ha comentat que hi ha un bon 

equilibri  de  gènere  del  professorat  global,  reflex  de  l’estructura  de  plantilla  dels  departaments  que 

participen en el programa.  

El percentatge de professorat del programa de doctorat que està dirigint tesis actualment és del 85.2%, i 

d’aquests, un 47.8% són dones i 52.2% homes (veure taula 4.4 de l’annex 4).  Tot i que el professorat és 

força estable, ha augmentat el nombre de tesis que dirigeix cada director, des de 43 del primer curs fins 

a 242 aquest darrer curs 2020‐21  (cal  tenir en compte que  les  tesis  solen  ser codirigides entre 2 o 3 

codirectors, amb una mitja de 1.7 directors per  tesi el darrer  curs.  La CA  valora aquesta  xifra  com a 

adequada per  les dinàmiques que solen ser habituals en  les àrees de coneixement  relacionades en el 

programa  (taula 4.4 de  l’annex 4). Aquesta mitjana és estable pel període avaluat  i no presenta grans 

variacions (mínim: 1,5 el 2017‐18; màxim 1,85 el 2015‐16) 

Pel que fa al nombre de tesis que simultàniament un determinat professor pot dur a terme, aquest no ha 

estat mai un tema de preocupació per a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Per bé que en 

algun cas pot ser elevat, això es compensa amb  la participació d’altres codirectors en  la tesi doctoral. 

(veure detall complet a la taula 1.7 de l’annex 1). 

 

Sexennis de recerca  

Respecte  a  l’anàlisi dels  sexennis del professorat del programa de  la URV,  actualment, un 70,0% del 

professorat  compta  amb  trams  de  recerca  vius  i  per  tant  compleix  amb  l’estàndard mínim  del  60% 

necessari per a la verificació de la titulació. Aquest percentatge s’ha mantingut sempre per damunt del 

60% i estable des de la verificació del programa. De la resta de professorat, només 3 professors numeraris 

no l’han assolit, i un d’ells de recent incorporació, que encara ha de sol∙licitar‐lo. Del 30% que no té trams, 

un 46% són investigadors que desenvolupen la seva tasca en hospitals o instituts de recerca i , a més, són 

professors associats i un 35,7% investigadors Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o de plantilla d’instituts de 

recerca (IISPV, Jordi Gol...) i mantenen una alta activitat de recerca, com s’evidencia de la informació dels 

seus currículums, però no poden sol∙licitar sexennis. En aquests casos, i per la qualitat de la recerca que 

desenvolupen, se’ls ha considerat com a mereixedor de sexennis i els considerem con assimilat a sexenni. 

Tot plegat  fa que en total un 95% de  la plantilla de professorat tingui sexennis vius o una activitat de 

recerca reconeguda i assimilable a sexenni vius, la qual cosa demostra l’alta qualitat del professorat del 

programa (veure taula 4.2 de l’annex 4).  

En els darrers anys s’ha produït un alentiment en l’oferta de noves places de professor numerari, el que 

ha afectat el percentatge de professors que poden  sol∙licitar  sexenni. Això  implicarà que  la CA haurà 

d’intensificar els esforços per a verificar que es continuen mantenint uns estàndards de qualitat elevats 

pel que fa a professorat.  

El nombre de directors  i directores que han participat en  les  tesis defensades del programa és de 86, 

incloent tant professorat del programa com col∙laboradors. D’aquest total, el 86% posseïen un sexenni 

viu o assimilat. 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 o els equivalents en producció científica  i avaluacions externes pels que no són docents 

universitaris:    Investigador Ramon  y Cajal,  i  Juan de  la Cierva o amb altres  contractes  i no  inclou els 

sexennis del directors/es externs, ja que la URV no disposa d’aquesta informació a les seves base de dades 

com s’ha comentat anteriorment.  
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La  taula utilitza un  sistema binari per  indicar  la direcció  (1 o 0)  i per  tant  inclou  en  el  total de  tesis 

defensades, 141, totes les codireccions de forma duplicada, quan el nombre de tesis defensades en aquest 

període  en  el marc de  l’RD 99/2011 han estat 72. El nombre de directores/es,  incloent  codireccions 

externes, en aquest període ha estat de 116, dels quals 72han estat professors/es del programa  i 47 

externs.  

Com s’observa als  indicadors anteriors el programa ha considerat  la valoració de  l’  ISPD  i ha posat els 

medis necessaris per aconseguir millorar els percentatges de sexenni vius, que en el moment de realitzar 

l’informe de seguiment havia disminuït considerablement..  

D’acord  amb  els  tres  indicadors  necessaris  per  avaluar  l’estàndard:  nombre  de  directors/es  de  tesis 

defensades (141), percentatge de sexennis vius del professorat que ha dirigit tesis doctorals (95%)  i el 

percentatge  de  sexennis  vius  dels  directors/es  de  tesis  defensades  (86%);  el  programa  assoleix  amb 

excel∙lència  l’estàndard  ja  que  tots  3  indicadors  són  excepcionals  i  especialment  que  el  90%    dels 

investigadors potencials del programa té una activitat de recerca acreditada.  

 

Projectes de recerca 

Pràcticament tot el professorat del programa de doctorat pertany a Grups Reconeguts de la Generalitat 

de Catalunya de la convocatòria 2017SGR, com mostra l’Evidència E4.7.1. En total, 75  investigadors (94% 

sobre el total) pertanyen a 31 grups diferents, el que dóna idea de la diversitat de disciplines que abraça 

el nostre programa. També  cal destacar que d’aquests 31 grups, 21 estan  liderats per professors del 

programa. Aquest paràmetre també és un bon indicador de la qualitat científica dels seus professors. 

La participació en projectes és molt  rellevant per part del  col∙lectiu de professorat durant el període 

d’avaluació  (2013‐2020), un  total de 230 projectes de  recerca  competitius  i d’aquests, un 81,3% dels 

projectes tenen un  investigador principal entre el professorat del programa (veure Evidència E4.7). Cal 

tenir  en  compte, però, que  les  estadístiques  no  inclouen  altres projectes  competitius  en  els  que  els 

professors poden participar  i que no són gestionats per  la URV. 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  amb 

indústries i empreses (química, farmacèutica) com amb l’administració pública. 

 

La  tipologia  de  projectes  en  què  participen  el  professorat  del  programa  és  variada,  predominen  els 

finançats per ministeris nacionals, com els del Plan Nacional/Estatal  (53%). Un 20% dels projectes són 

internacionals, i en destaquen 26 corresponents a programes europeus FP7 i Horitzó 2020. Per exemple, 

en  destaquen  projectes  adreçats  a  la  nutrició  (Lifestyle  Interventions, Metabolites, Microbiome,  and 

Diabetes Risk, finançat pels National  Institutes of Health o Nutritious, safe and sustainable seafood for 

consumers  of  tomorrow,  per  la UE)  o  a  la  toxicologia  i  els  efectes  del medi  ambient  sobre  la  salut 

(Synergising International Research Studies into the Environmental Fate and Behaviour of Toxic Organic 

Chemicals in the Waste Stream, de la UE). 

També en destaca l’ajut Erasmus+per a la participació en xarxes europees dins la xarxa Aurora Alliance, 

un consorci d’universitats europees (https://www.aurora.urv.cat/ca/) 

 

Segons la valoració del ISPD “Se indica que se participa en 95 proyectos, sin más detalles, y que las aportaciones 

científicas  ronda  las  1.500  en  los  últimos  cinco  años,  si  bien  nada  se  dice  de  la  calidad  de  las mismas  ni  de  la 
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distribución de estas entre las líneas de investigación.”  Aquests projectes han incrementat fins a 230 i el detall 

de tots ells amb els investigadors, la convocatòria, l’organisme finançador, etc es mostra a l’evidència 4.6. 

 

Publicacions 

Pel  que  fa  a  la  producció  científica  des  de  l’any  2016  fins  al  tancament  d’aquest  informe  2020,  el 

professorat del programa ha publicat un total de 1511 contribucions científiques de les quals 1335 són 

articles o revisions ressenyades en el Journal of Citation Reports i la resta  articles en revistes d’àmbit local  

o llibres i capítols de llibre (veure detall a l’Evidència 4.6).  

Segons la valoració del ISPD “Se indica que se participa en 95 proyectos, sin más detalles, y que las aportaciones 

científicas  ronda  las  1.500  en  los  últimos  cinco  años,  si  bien  nada  se  dice  de  la  calidad  de  las mismas  ni  de  la 

distribución de estas entre las líneas de investigación.”  El detall de les publicacions es mostra a l’evidència 4.7 

i a continuació es fa un breu anàlisis de la qualitat de les publicacions més rellevants. 

Pel que fa a la qualitat de les publicacions, el 56,6% de les publicacions són de primer quartil (64%, si ens 

referim només a les indexades). De les revistes indexades a ISI, més d’un 20% són de primer decil, i per 

tant,  d’una  elevada  qualitat  i  impacte:  inclou  articles  publicats  a  revistes  tan  prestigioses  com New 

England Journal Of Medicine (91,2 IF), Lancet (79,3 IF), JAMA (56,3 IF), Science (47.7 IF), Journal Of Clinical 

Oncology (44,5  IF), Cell (41,6  IF), Circulation (29.7  IF), Nature  Immunology (25,6  IF), Annals Of  Internal 

Medicine (25,4 IF), Journal Of The American College Of Cardiology (24,1 IF), Gastroenterology (22,7 IF), 

Diabetes Care (19,1 IF)  Annals Of The Rheumatic Diseases (19,1 IF) o Intensive Care Medicine (17,4 IF). 

Les diferents àrees temàtiques hi són ben representades, tot  i que òbviament,  les disciplines clíniques 

gaudeixen  de més  impacte  que  les  disciplines  bàsiques,  que  també  estan  ben  representades  en  el 

programa. 

Pel que fa a l’impacte de les diferents publicacions, alguns articles han rebut més de 1000 citacions. . En 

total, en els darrers 5 anys els 80 professors del programa han publicat una mitja de 16,7 articles per 

autor, i han rebut de mitja gairebé 32 citacions per article. Diversos grups estan liderats per investigadors 

de  reconegut  prestigi.  Segons  Google  Scholar  Citations 

(https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=ca&org=2270922635921823235),  dels  10 

investigadors de la URV més citats, 4 són professors del programa.  

 

 

A l’evidencia 4.6 es presenten les publicacions entre 2016 i 2021,així com la selecció de les 25 publicacions 

més rellevants del professorat del programa que es va presentar al març de 2019 per la modificació del 

programa, on destaquen articles publicats a  revistes  tan prestigioses  com  Lancet  Infectious Diseases, 

Lancet Diabetes and Endocrinology o Annals of Internal Medicine. 

 

Reconeixements externs 

També il∙lustren el reconeixement obtingut pel professorat del programa el fet que han gaudit de premis 

i distincions. El Dr. Jordi Salas, ha estat distingit amb l’ICREA Acadèmia. El programa ICREA Acadèmia es 

va  llançar el 2008 amb  l'objectiu d'impulsar  i premiar  l'excel∙lència de  la recerca dels professors de  les 

universitats  públiques  de  Catalunya.  A  més,  és  un  dels  científics  més  citats  al  món 

(https://diaridigital.urv.cat/linvestigador‐jordi‐salas‐salvado‐es‐consolida‐entre‐els‐mes‐citats‐del‐

mon/). El Dr. Josep Ll. Domingo també destaca en aquest sentit (https://diaridigital.urv.cat/linvestigador‐
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josep‐lluis‐domingo‐entre‐els‐cent‐mes‐citats‐segons‐el‐ranking‐web‐of‐universities/)  ja  que  és  el  sisè 

investigador europeu més citat en  l’àrea de  la toxicologia, així com els Drs. J. Joven, M. Schuhmacher  i 

M.J. Figueras, que figuren entre els 1000 investigadors espanyols més citats. El Dr. Francesc Vidal va ser 

mereixedor del premi a  la Trajectòria  Investigadora als Hospitals de  l’ICS. La Dra. Nancy Babio, del seu 

equip, ha estat premiada amb la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent, i també les Dres. Marta 

Romeu, Mònica Chica, Núria Aranda, Rosa Solà, Maria Victòria Arija i Montse Giralt per la seva recerca en 

l’àmbit de l’educació en nutrició. En aquest àmbit s’han rebut altres reconeixements (Premis Consell Social 

URV a l’Impacte Social de la Recerca: Joaquin Escribano, Natàlia Ferré, Nancy Babio, Jordi Salas i  Josefa 

Canals, Michelle Murphy,  Joan D.  Fernández).  Apart  de mencions  a  la  trajectòria  dels  investigadors, 

destaquen mencions a articles i projectes, com el premi Jorge Heller al millor article de recerca en el camp 

de  les noves  tècniques en  farmacologia atorgat al Dr. Folch o el primer premi  internacional al millor 

projecte  d’infermeria  neurològica,  a  la  Dra.  Reverté,  un  guardó  que  atorga  la  Societat  Espanyola 

d’Infermeria Neurològica (SEDENE). 

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. Cal tenir en compte que la qualitat de la seva recerca es monitoritza anualment per part de la 

Comissió  Acadèmica  pel  que  fa  a  la  consecució  dels  sexennis  de  recerca  corresponents  i  de  la  seva 

producció científica. El 2018 es va fer un anàlisi més profund dels resultats del programa de doctorat que 

van ser facilitats a l’AQU per a la modificació del Programa el 2019 i que va rebre una avaluació positiva. 

La política de la URV pel que fa a la publicació oberta de les dades dels respectius curricula així com altra 

informació disponible a través del Pacte de Dedicació (accessible des de  la  Intranet) afavoreix aquesta 

tasca. 

Per tant, el programa de doctorat de Biomedicina assoleix amb excel∙lència l’estàndard segons el qual el 

professorat del programa té una activitat de recerca acreditada i consolidada des de l’inici del programa 

de doctorat el 2013. 

 

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

 

Ja s’ha comentat que el programa compta amb 80 professors de reconeguda trajectòria que asseguren la 

adequada formació de l’alumnat en nombroses àrees de la recerca biomèdica.. De la mateixa manera, els 

directors col∙laboradors són avaluats en el moment d’ingressar al programa i es donen de baixa després 

d’un  temps  prudencial  després  de  la  direcció  de  la  tesi  en  la  que  s’han  implicat,  però  suposen  una 

important via de col∙laboració amb altres universitats i hospitals, i també permeten ampliar els diferents 

àmbits d’estudi. Com ja s’ha comentat en altres apartats, el programa de doctorat de Biomedicina compta 

amb un total de 81 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  85%  dirigeix  com  a mínim  una  tesi  doctoral1.  També  compta  amb  82 

directors/es de tesi en col∙laboració que codirigeixen a dia d’avui 48 tesis doctorals en els diferents estadis 

                                                      

1 Aquestes xifres són dinàmiques al llarg del curs i només es poden donar de forma aproximada. Són xx els estudiants 

que s’han matriculat el curs 2019‐2020, inclosos els de nou accés, s’han defensat xx tesis des de l’inici del curs fins al 

tancament de l’informe i hi ha diversos dipòsits aprovats.  
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d’elaboració.  La  seva  capacitat  investigadora  i  formadora  s’assegura  a  través  de  l’avaluació  prèvia  a 

l’ingrés al Programa i a través de la codirecció i tutorització de la tesi per part d’un professor del programa. 

La  capacitat  formadora  del  programa  està  ben  demostrada  ja  que  durant  el  període  2013‐21  s’han 

defensat 55 tesis, ja siguin de regulacions anteriors o dels que ja es van iniciar en el marc del RD 99/2011. 

Tots els professors/es han dirigit  alguna  tesi d’una o  altra  regulació. Malgrat que hi ha  algun  cas de 

professors (9, en concret) que dirigeixen de 5 a 8 tesis doctorals alhora, la majoria en dirigeixen entre 1 i 

4 (92% dels directors que dirigeixen tesis actualment). Per tant, es considera que la càrrega que suposa la 

direcció de les tesis està ben repartida i es relaciona amb l’historial investigador de cada professor. A més, 

les  mencions  ICREA  Acadèmia  i  de  Professor  Emèrit  compensen  aquesta  càrrega  ja  que  aporten 

reduccions en la tasca docent de Grau. 

Cal remarcar, també, que aquells professors que en l’actualitat no estan dirigint tesis no ho fan per tenir 

propera la jubilació o bé perquè han assumit temporalment càrrecs de gestió. En algun cas es pot explicar 

també per  la pertinença del professorat a diversos programes de doctorat de  la URV, especialment de 

l’àmbit de la Salut (Nutrició i Metabolisme, Salut, Psicologia i Psiquiatria o Neurociències), però també de 

l’àmbit de les Enginyeries, el que dóna idea de la interdisciplinarietat i diversitat de les línies de recerca. 

 

Per  tot plegat, es considera que el professorat del programa és suficient per dirigir  les  tesis doctorals 

matriculades i garanteix la qualitat de la formació dels nostres doctors. 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, 

com 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.(veure taula 4.2 de l’annex 

4). 

Atès que en el programa de Biomedicina sempre hi ha un professor/a del programa en  les  tesis amb 

codirecció externa o en directors novells, la mitjana de tesis dirigides resulta a 2,12 tesis/professor/a en 

el marc del programa  verificat  (veure evidència 4.16). A  l’apartat 4.1  ja hem evidenciat  l’excel∙lència 

científica d’aquest professorat. 

La direcció de  tesis per  sexe és  també homogènia, de  forma  similar a  la  composició de  les diferents 

categories professionals. EL nombre de professores directores és de 39, mentre que el de professors, és 

de 41. Tot i així, les professores dirigeixen una mitja lleugerament superior de tesis que els homes (2,28 

respecte a 1,98). 

La distribució del professorat entre línies d’investigació del programa es mostra a la taula 1.7 de l’annex 

1 i l’evidència 4.16 s’observa que és força homogènia. La URV, en el marc del II Pla estratègic de recerca i 

innovació, ha considerat 5 eixos principals a partir dels quals s’estructuren diferents accions i objectius. 

D’ells,  la Nutrició  i  la Salut és el que s’imbrica més en el nostre programa,  i per tant, d’alguna manera 

explica el perquè tants grups de recerca aprofundeixen en l’estudi de malalties en les que la nutrició és 

cabdal per a millorar la salut (diabetis, obesitat, malalties cardiovasculars). Això té un reflex en la quantitat 

d’investigadors que hi desenvolupen la seva recerca, i evidentment, en les tesis doctorals produïdes. Tot 

i així, altres línies també són molt productives, com les que fan referència a la microbiologia, la cardiologia, 

la recerca en atenció primària, la toxicologia i l’efecte del medi ambient sobre la salut, les neoplàsies o en 

l’educació per la salut. Com s’ha mencionat a l’apartat 1.1, el 2018‐19 es va produir una reestructuració 

de  les  línies de recerca  i en  l’actualitat, pràcticament  totes  les  línies de recerca  tenen algun estudiant 

matriculat. Per bé que algunes línies estan inactives, és interessant mantenir‐les en el programa perquè, 

malgrat que la demanda de doctorands en aquella àrea sigui baixa o siguin derivats a altres programes, el 

professorat  està  capacitat  per  a  desenvolupar  recerca  en  aquella  àrea.  Tres  d’elles  (‐Infeccions  per 
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microorganismes multiresistents, Malalties autoimmunes  i risc cardiovascular  i Trombosi‐) depenen de 

professors que mantenen la tasca de recerca però que han declinat dirigir noves tesis tenint en compte 

que  recentment  han  assolit  càrrecs  de  gestió  importants.  La  línia  Dosimetria  en  Radiodiagnòstic 

properament matricularà un estudiant segons notificació dels directors. Finalment, la línia Neurobiologia 

Cel∙lular,  que  es manté molt  activa  en  recerca,  ha  dirigit  les  seves  tesis  doctorals  en  el  programa 

interuniversitari de Neurociències, però els seus investigadors prefereixen mantenir també la seva línia 

en el nostre programa per si sorgeixen col∙laboracions amb investigadors clínics de la URV. De moment, 

no es proposen activitats de millora en aquest sentit a curt termini, però es considerarà en cas necessari 

modificar/eliminar aquestes línies en una propera modificació del programa.  

 

Com és ben sabut, un aspecte clau que incideix directament en l’èxit de les tesis doctorals és la implicació 

dels directors en la formació de nous doctors, i aquesta depèn de la satisfacció que el professorat tingui 

durant  el  procés  educatiu  que  finalitza  en  la  lectura  i  defensa  de  la  tesi  doctoral.  És  per  això  que 

periòdicament (cada dos anys) es realitzen enquestes de satisfacció dels nostres professors, que analitzen 

diferents aspectes. A la taula 3.4.3 es referencien els resultats de les darreres enquestes, en les que van 

respondre 22 dels nostres professors. 

Taula 3.4.3 Consultes específiques a directors/es de tesi sobre el seu rol.    

 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019‐20 

Com es pot comprovar, donat que molts dels nostres professors han de compaginar les tasques docents i 

les assistencials amb la recerca, els valors de les puntuacions a les preguntes “És un rol en el que em sento 

recolzat” o  bé  “És un  rol  en  el  que  em  sento  reconegut”  no  són massa  elevats.  Però  els  professors 

reconeixen que poden dedicar‐hi suficient temps  i que són conscients de  la seva pròpia capacitat  i del 

retorn que reben contribuint a la formació de nous doctors.  

La URV és pionera en la posada a punt d’activitats formatives per a directors de tesi. Per exemple, existeix 

un curs de l’ICE, impartit pels Drs. Joan Josep Carvajal, María Ercilia García, María del Mar Reguero i  Mireia 

Valverde que tracta sobre els diferents procediments del doctorat, les bones pràctiques en la supervisió i 

els possibles  problemes en la supervisió doctoral. La Comissió Acadèmica recomana als directors novells 

la realització d’aquest curs, i malgrat que sempre és complicat trobar temps per aquestes qüestions, més 

d’una quarta part del professorat reconeix haver‐hi participat, a l’autoinforme d’acreditació transversal 

de  l’EPD  es detalla  tota  la  informació  relativa  al programa de  formació de  formadors  apartat 4.3 de 

l’evidència  P2.16  i  a  l’evidència  4.13  es mostra  el  detalls  dels  participants  al  cursos  de  formació  de 

supervisor del programa de doctorat i per tant donem resposta a la valoració de l’ISPD segons la qual “Los 

cursos de formación de directores de tesis son los propios de la institución y no se indica la participación especifica 

del profesorado adscrito a este programa del doctorado.”. 

Pregunta Qualificació (sobre 10)

És un rol en el que em sento recolzat/da.  6,59

És un rol en el que em sento reconegut/da  6,53

És un rol en el que em sento capaç 8,65

És un rol que disfruto 8,94

És un rol per al qual disposo de suficient temps 7,24

Conec les activitats formatives disponibles per a millorar en aquest rol 5,88

Les activitats formatives que ofereix la URV per a donar suport a aquest rol són 

adequades 6,76

He participat en la formació per a directors de tesi que organitza la URV 27,78%
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Un  altre  aspecte  positiu  del  nostre  programa  és  el  contacte  directe  i  proper  entre  professors/es  i 

estudiants. En  aquells estudiants  amb un perfil més  assistencial, els directors de  la  tesi  solen  ser els 

responsables o directors dels  serveis de  la  seva especialitat, que  són els  investigadors principals dels 

projectes que permeten desenvolupar la seva recerca i que els encoratgen a realitzar la tesi doctoral, per 

alhora, ser el relleu generacional que formi nous doctorands. Pels estudiants amb un perfil de recerca 

bàsica, que solen estar becats, són seleccionats a través del Programa Martí i Franquès o altres i s’integren 

en  grups  de  recerca molt  cohesionats  i  sota  la  supervisió  directa  del  director  o  directors.  Per  tant, 

l’estudiant té accés directe al professorat, que monitoritza directament la seva tasca de recerca. En aquells 

casos en els que  l’alumne pot tenir alguna queixa sobre el procés de supervisió de  la tesi doctoral, sol 

posar de manifest aquest problema a  la Comissió Acadèmica, que endega els processos necessaris de 

mediació entre director/s i estudiant. Només en comptades ocasions ha calgut intervenir a aquest nivell 

(dues en els darrers cinc anys) i en ambdós casos s’han resolt favorablement per als alumnes (de fet, un 

ja ha obtingut el títol de doctor amb menció Cum Laude).  

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.  

Cada línia de recerca té la seva pròpia dinàmica per a establir una bona comunicació entre doctorands i 

directors, i fins al moment, hi ha hagut molt poques incidències en aquest sentit. La majoria de les línies 

estableixen seminaris periòdics en els que els diferents doctorands exposen les seves evolucions, que són 

liderades pels caps de recerca i discutides en grup. D’aquesta manera, els doctorands poden aprendre a 

enfocar de manera diversa la seva recerca.  

Pel que fa al punt de vista dels estudiants, en les enquestes han posat de manifest que en general, estan 

satisfets amb el seguiment que el director o directors han fet de la seva tesi (veure taula), si bé es posa de 

manifest que hi ha certa dispersió de les dades quan la mostra és baixa. És interessant destacar que les 

enquestes  a  titulats  indiquen un  elevat  grau de  satisfacció  (8.6  sobre 10),  el que  indica que, un  cop 

revisada la feina feta, el doctor se sent satisfet amb el seguiment que li ha fet el director. 

 

 

Un aspecte que en  les enquestes als estudiants destaca  (per exemple, en  les propostes de millora de 

format lliure) és que la dispersió de línies en diferents campus i hospitals dificulta la interdisciplinarietat i 

el contacte entre els estudiants. És per això que la Comissió Acadèmica va acordar iniciar el gener de 2022 

les Jornades Doctorals, en les que es pretén que els estudiants dels cursos més avançats mostrin les seves 

evolucions a la resta (  2020‐21‐PM‐6.1). 

ESTUDIANTS 15‐16 17‐18 19‐20

Puntuació sobre 10 6,5 8,5 6,5

Desviació estàndard 3,6 1,8 3,5

TITULATS

Puntuació sobre 10 8,6

Desviació estàndard 2,1

Curs

El seguiment i atenció per part del 

director/tutor de tesi és l'adequat
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Es preveu que la jornada sigui coorganitzada amb l’IISPV i el format haurà d’afavorir la interacció entre 

doctorands  i directors. Es dedicarà un   pressupost específic per a  l’organització de  la  jornada  (Veure 

apartat 1.2 de l’autoinforme).   

 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 generals de la URV per a determinar i organitzar la dedicació del professorat dins 

del departament (recollits a la 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 (Pla d’Ordenació Acadèmica) 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. En el nostre programa, i degut al nombre de tesis llegides i alumnes 

matriculats, la reducció aplicada és la màxima possible (de 7,5 crèdits, sobre els 24 habituals). D’aquesta 

manera, el Coordinador pot dedicar prou temps al seguiment de l’alumnat, que, pel que fa al seguiment, 

es concreta fonamentalment en les següents accions: 

 Seguiment de les possibles incidències dels alumnes (baixes laborals, canvis de directors) i en la 

relació entre alumnes i directors 

 Manteniment de l’espai Moodle 

 Revisió de la compleció del DAD i assessorament en les activitats a desenvolupar en el proper 

curs 

 Organització i divulgació d’ajuts per a la internacionalització de la tesi 

 Organització de les jornades doctorals 

 Seguiment de les enquestes a estudiants, directors i titulats 
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Per  tant,  i  d’acord  amb  els  indicadors  i  les  justificacions  aportades,  considerem  que  el  programa  de 

doctorat assoleix amb excel∙lència l’estàndard segons el qual el professorat del programa és suficient i es 

dedica adequadament a la direcció de tesis doctorals i atén convenientment als doctorands i doctorandes.  

 

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

tutorització de l’alumnat. 

 

L’estàndard 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). 

 

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 ha comptat amb 3 directors de tesi externs que han contribuït a les tesis doctorals 

del programa. Un d’ells pertany a  l’IRTA de Sant Carles de  la Ràpita, un altre és personal  investigador 

contractat de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i un altre de la Universitat de Boras, Suècia. Pel fet 

de ser professors externs, es donen de baixa després d’haver dirigit la tesi, però la CA és àgil per permetre 

l’accés de nous directors estrangers en el cas que es faci la proposta per part d’alumnes o directors del 

programa. Tot i que la coordinació del programa reconeix que el nombre de directors internacionals és 

baix, cal remarcar que en l’àrea de biomedicina les col∙laboracions internacionals difícilment passen per 

la codirecció de tesis. La internacionalització dels grups de recerca és important, i així ho demostren les 

estades que realitzen els nostres estudiants en països estrangers, però no són prou perllongades per a 

justificar una  implicació més  intensa dels  caps de  recerca  internacionals en  la  tesi a desenvolupar. A 

banda,  l’adscripció  de  molts  dels  investigadors  a  hospitals,  amb  una  tasca  assistencial  important, 

disminueix les possibilitats de mobilitat que, en altres àrees de recerca sí són habituals. 

 

El percentatge d’alumnes estrangers del programa sempre s’ha mantingut al voltant del 15%, el que indica 

que, apart de catalitzar la formació de doctors en el territori també és capaç de captar talent procedent 

d’altres països. Aquest tipus d’alumnat sol ser becat a través del Programa Martí i Franquès. Un total de 

118 estudiants estrangers han  ingressat al programa desde els seus  inicis  (vegeu apartat 1.1 d’aquest 

autoinforme). 

La participació de professors/es estrangers és també present en el cicle de conferències i seminaris als 

quals poden assistir els alumnes. En aquest sentit, la possibilitat d’assistir‐hi per videoconferència facilita 

l’accés  a  aquestes  activitats.  A  continuació  s’ofereix  una  relació  de  les  sessions  celebrades  per 

investigadors estrangers en el darrers dos anys: 

‐ How to improve your scientific presentations. Ponent: Brian McCarthy. Esteve Foundation 

‐ Lessons  from  COVID‐19: what  have we  learned  and  questions  remaining.  Ponent:  Jason  CG 

Halford,  

‐ Crossroads of metabolism and inflammation. Ponent: Jonatan R Ruiz, U. de Granada i Karolinska 

Institutet of Sweden 
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‐ Metabolic reconstruction, modeling and omics data analysis through BioCyc. Ponents: Peter Karp 

(SRI International) Suzanne Paley (SRI International), Jeremy Zucker (Pacific Northwest National 

Laboratory) 

‐ Empowering  your  RNADNA  and  protein multiplexing  using  Luminex  xMAP  and  branch  DNA 

technology. Ponent: Premnath Rajakannu, ThermoFisher Scientific 

‐ Endogenous  hematopoiesis  in  adipose  tissue  as  a  crucial  regulator  of  energy  homeostasis. 

Ponent: Beatrice Cousin (StromaLab, Toulouse, France) 

‐ Metabolic  surgery  put  to  debate:  long‐term  benefits.  Ponent:  Geltrude Mingrone  (Catholic 

University, Italy; King’s College London, UK) 

‐ How changes in gut microbiota may influence obesity‐related metabolic disturbances. Ponent:  

Koen Venema (Maastrich University) 

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 3.4.3.   

Taula 3.4.4. Grau d’internacionalització de les tesis defensades (segons RD 99/2011) 
 

Curs  Tesis  Defensa 
en 

anglès 

Redacció  
en 

anglès 
 

Tribunals amb 
membres de 

centres 
estrangers1 

Membres 
de tribunal 
de centres 
estrangers1

Menció 
Internacional

Directors/es 
de centres 
estrangers 

2013‐14  1  0  0  0  0  0   

2014‐15  2  0 
 

1  0 
 

0  0   

2015‐16 
6  1  1  1  1  1   

2016‐17  12  3  3  3  3  3   

2017‐18  14  2  2  2  2  2   

2018‐19 
14  6  7  6  6  6   

2019‐20  15  5  6  5  5  5  2 

2020‐21  6  1  1  1  1  1  1 

Total  70  18  21  18  18  18   
1 A partir dels tribunals aprovats.  

Font: elaboració pròpia a partir d’Informe URV en xifres 
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Figura 3.4.4 Evolució de la internacionalització de les tesis defensades en el programa de Biomedicina 
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Com es pot comprovar, hi ha una major tendència a dirigir tesis amb menció internacional. En aquest cas, 

cal realitzar una estada en una  institució de recerca estrangera. Tot  i que aquesta possibilitat és molt 

valorada pels alumnes, aquells que desenvolupen una funció assistencial (i que solen fer la tesi a dedicació 

parcial) tenen poques opcions per a optar per a una excedència i fer l’estada a l’estranger i per tant, el 

sostre actual de tesis que poden ser amb menció  internacional és en realitat el d’aquelles tesis que es 

realitzen a dedicació completa, i que de les tesis defensades són al voltant de les tres quartes parts. Així, 

el percentatge de tesis amb menció internacional en aquelles realitzades a temps complet és del voltant 

del 45% mentre que és al voltant del 25% si es compten  totes  les  tesis  realitzades. El programa  té  la 

intenció de millorar aquest indicador gràcies a la proposta de millora ( 2020‐21‐PM‐4.1) 

El percentatge de tesis amb dedicació completa i amb menció internacional va assolir un pic el curs 2019‐

20 (62,5% de  les tesis realitzades a temps complet), que sens dubte s’ha vist afavorit pels ajuts que el 

Programa dedica a ajudar els estudiants per a fer estades de 3 mesos a l’estranger (vegeu secció 1.2). No 

obstant,  el  darrer  curs  hem  tingut  seriosos  problemes  per  a  executar  els  ajuts  atorgats  degut  a  les 

restriccions en mobilitat causades per la pandèmia de COVID‐19 i és previsible que això tingui cert impacte 

en les properes tesis.  

Cal destacar, però, que algunes tesis, malgrat que no assoleixen les condicions establertes per a optar a 

la menció internacional (90 dies d’estada), sí realitzen altres estades de menor durada. Fins al moment, 

els estudiants del programa han realitzat un total de 28 estades en diferents països. Pel que fa al destí 

dels doctorands, un 36% s’han fet a Amèrica del Nord (1 a Canadà, 1 a Mèxic i 8 a EUA), un 54% a països 

europeus (especialment al RU) i un 10% a altres (Índia, Xile, Perú). Finalment, la informació amb la que 

hem comptat està extreta del DAD, i per tant és la que voluntàriament han facilitat els estudiants, i per 

tant pot ser que determinades estades no s’hagin comptabilitzat. 

Segons la valoració de l’ISPD “No hay información respecto de las estancias formativas de los doctorandos ni de la 

internacionalización del programa, por lo que, en la acreditación, se tendrán que aportar datos para poder afirmar, 

como  se  dice  en  el  informe  de  seguimiento,  que  se  adecua  a  lo  esperado.”    com  s’aprecia  anteriorment  el 
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programa ha analitzat la internacionalització dels doctorands i del professorat i a l’annex 6.3 es presenta 

el detall de les estades de mobilitat dels doctorands que han defensat la tesis, d’acord amb al definició de 

l’indicador que consta a la guia d’AQU Catalunya 

 

Els tribunals amb membres que provenen d’institucions internacionals és el que es deriva de les tesis amb 

menció  internacional.  Els  tribunals  de  la  URV  tenen  tres membres,  se’n  dedueix  que  un  terç  dels 

avaluadors/es provenien d’institucions estrangeres. Aquest darrer curs, amb la situació generada per la 

pandèmia per COVID‐19, ha incrementat notablement el nombre de tesis en les que un o més membres 

del tribunal  intervenen per videoconferència. Es preveu que aquest fet faciliti  la participació futura de 

membres procedents d’entitats estrangeres, el que  incrementarà  la  internacionalització del programa 

malgrat no hi hagi un gran  increment en el nombre de tesis amb menció per  les dificultats que puguin 

tenir els estudiants i que abans ja s’han comentat. 

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, malgrat la participació de professors/es estrangers en els tribunals és moderada, la tendència 

és a l’alça i també reflexa la importància d’haver aplicat mesures que catalitzin la internacionalització de 

les tesis. Alhora, cal tenir en compte que una part important del nostre alumnat té dificultats afegides per 

realitzar estades a l’exterior (per exemple, per la seva dedicació assistencial). A aquest efecte, la CA ha 

decidit prioritzar els estudiants que realitzen funcions assistencials en el procés de selecció dels ajuts de 

mobilitat a l’estranger. 

Pel que fa a altres accions d’internacionalització, es fa palès que les col∙laboracions amb grups estrangers 

són  importants,  com  es  pot  deduir  de  l’autoria  de  les  publicacions,  però  són  més  puntuals  les 

col∙laboracions en la direcció de tesis. L’indicador del programa que és realment baix és el de les cotuteles, 

fonamentalment perquè no hi ha  la percepció que  l’estada en  l’altra universitat contribueixi de forma 

important al desenvolupament de la tesi. És a dir, l’estudiant becat per a desenvolupar un projecte, sigui 

amb finançament europeu o nacional, ja té una tasca assignada per a desenvolupar a la URV i no depèn 

de la col∙laboració per a dur a terme la tesi. 

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 i del 2020‐

21 (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 i en posteriors 

seguiments es seguirà amb atenció l’evolució d’aquesta proposta. 

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,  i  el que  és més  important,  amb una  tendència  a 

millorar en aquest aspecte.  
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Per tant, i per tot el que s’ha expressat en aquest estàndard 4, el professorat és suficient i adequat, d’acord 

amb  les característiques del programa de doctorat,  l’àmbit científic  i el nombre d’estudiants. Un molt 

elevat percentatge de professors té una activitat de recerca acreditada (95%) i és suficient i disposa de la 

dedicació  adequada  per  desenvolupar  les  seves  funcions.  A  més  els  projectes  i  publicacions  dels 

professors del programa són nombrosos i de qualitat com s’ha evidenciat anteriorment. 

Per altra banda, la URV ha dut a terme nombroses accions per a fomentar la direcció de tesis i que, alhora, 

els nous doctors puguin formar a nous doctorands. Finalment,  i malgrat que el grau de participació de 

professorat estranger i doctors internacionals en les comissions de seguiment i tribunals de tesi podria 

ser superior, s’han pres mesures per a pal∙liar aquesta situació i la evolució en la internacionalització del 

programa és positiva.  

 

Per tot el que hem indicat que l’estàndard 4 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 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 

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

del programa de doctorat  

 

Per a la realització de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda s’integra en un grup d’investigació dels 

diferents departaments que desenvolupen la seva activitat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

o bé en laboratoris associats als tres principals hospitals de la zona (Hospital de Sant Joan de Reus, Hospital 

Joan XXIII de Tarragona i Hospital Verge de la Cinta de Tortosa), d’acord amb el que consta a l’apartat 8 

de  la memòria  de  verificació  (Evidència  P2.5),  que  li  facilita  un  lloc  de  treball  i  on  disposa  de  les 

infraestructures científiques  i  recursos del grup de  treball adients per al desenvolupament de  la  tesis 

(laboratoris, serveis tècnics, aules de seminari, despatxos amb ordinadors, programari específic, etc). El 

doctorand o doctoranda 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.  

Per mostrar  al  CAE  els  recursos materials  i  infraestructures,  i  donada  la  impossibilitat  de  fer  visites 

presencials per la situació de la pandèmia, s’ha preparat un breu vídeo amb els principals espais de que 

disposen els doctorands del programa de doctorat a https://youtu.be/vrvU4b_MiAk  
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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).  Tant  la URV  com  l’IISPV  o  l’IRTA  compten  amb  serveis  centralitzats  amb 

l’equipament  més  pesant  i  amb  personal  especialitzat:  els  Serveis  Científics  i  Tècnics  de  la  URV, 

https://www.urv.cat/ca/recerca/suport/recursos‐cientifics‐tecnics/, i els Serveis de suport a la recerca de 

l’IISPV  i  els Hospitals Universitaris  associats  (serveis  de microscòpia,  citometria,  bioquímica  analítica, 

anatomia patològica, etc.).  

Amb posterioritat alguns grups han actualitzat alguns dels espais disponibles per a la recerca. Per exemple, 

el 2010 es va  inaugurar  l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus  i a partir d’aquella data s’han anat 

ocupant espais que han tingut un impacte molt rellevant pel que fa a millorar la recerca en diferents àrees. 

A continuació es mostren algunes imatges de l’equipament que s’utilitza per a desenvolupar la recerca 

clínica en biomedicina en el nostre programa: 

  

Oftalmologia: Retinògraf/angiògraf   Tomògraf de coherència òptica 

  

Qujròfan de cirurgia digestiva    Àrea d’hospitalització neonatal 
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Servei d’anàlisis clíniques    Sistemes de detecció d’infeccions microbianes  

 

   

Oncologia mèdica i radioteràpica 
 

 

A l’evidència E 5.5 es presenta la descripció actualitzada de la instrumentació i prestacions de les diferents 

unitats  de  recerca.  Els  estudiants  de  doctorat  disposen  d’espais  de  treball,  laboratoris  i  sales  amb 

terminals per desenvolupar el seu treball quotidià de recerca, apart de les instal∙lacions del CRAI. 

 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut    CRAI de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

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.  
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Tots els recursos descrits anteriorment són perfectament adequats al nombre de doctorands/es  i a  les 

característiques  del  programa.  Tot  i  així  la  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. 

Per la recerca clínica, a més, es compta amb el suport del Comitè Ètic d’Investigació Mèdica del IISPV, que 

vetlla per  la qualitat de  la recerca  i els drets dels pacients. Compta amb una unitat administrativa que 

atorga el suport necessari per als tràmits pertinents i obligatoris que exigeix la legislació actual. 

Properament  L’Hospital Universitari  Sant  Joan  de  Reus  i  l’Institut  d’Investigació  Sanitària  Pere  Virgili 

incorporaran una àrea de laboratoris de recerca a l’hospital. L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili 

(IISPV) està licitant el projecte de construcció d’una nova àrea de laboratoris de recerca clínica de més de 

800 m2, que s’ubicaran a la planta ‐1 de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. La construcció d’aquest 

nou espai permetrà el trasllat del Laboratori de Recerca Biomèdica així com del Biobanc, que actualment 

encara es troben a les instal∙lacions de l’antic Hospital de carrer de Sant Joan. 

El cost de les obres és d’1.550.820 €, que es finançaran gràcies la concessió de fons per part de Secretaria 

d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per un 

valor de 775.410 €, l’aportació del 50% restant serà a parts iguals entre l’IISPV i l’Hospital Sant Joan. Pel 

que fa als terminis d’execució s’estima que els nous  laboratoris puguin entrar en funcionament durant 

l’últim trimestre de l’any vinent. 

Satisfacció dels usuaris 

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 7,7 sobre 10 el 2017‐18  i un 6,3 el 2019‐20. En el 

cas dels titulats, aquest apartat es puntua amb un 8,2. Pel que fa als serveis de suport a l’aprenentatge, 

el 2017‐18 aquest paràmetre es va avaluar amb un 7,4 sobre 10, i en el cas dels titulats, amb un 7,6. 

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 científic‐tècnics, etc) disponibles per 
dur a terme la teva tesi doctoral són adequats. 

6,3 7,7 ‐ 

Directors/es 

Els recursos materials (instal∙lacions, laboratoris, espais, aules 
específiques, seminaris, fons bibliogràfics, accés a les bases de 
dades, programari, serveis científic‐tècnics, etc) disponibles per 
dur a terme la tesi doctoral són adequats. 

7,25 7 ‐ 

Titulats 

Els  recursos materials  (instal∙lacions,  laboratoris,  espais,  aules 
específiques,  seminaris,  fons bibliogràfics, accés a  les bases de 

8,2 - - 
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dades, programari, serveis científic‐tècnics, etc.) disponibles per 
dur a terme la teva tesi doctoral van ser adequats 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019‐20, 2017‐18 i 2015‐16 

 

Pel que fa als serveis de suport a l’aprenentatge, els resultats es presenten a la taula 3.5.2. 

Taula 3.5.2. Grau de satisfacció amb els serveis de suport a l’aprenentatge 

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

Estudiants de doctorat 

Els serveis de suport a l'aprenentatge (Moodle, factoria digital, 
serveis d’autoaprenentatge, tutorització, wifi, etc. ) que la URV 
va posar a la teva disposició van ser adequats. 

6,7 7,4 ‐ 

Titulats 

Els serveis de suport a l'aprenentatge (Moodle, factoria digital, 
serveis d’autoaprenentatge, tutorització, wifi, etc. ) que la URV 
va posar a la teva disposició van ser adequats. 

7,6 - ‐ 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019‐20, 2017‐18 i 2015‐16 

 

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 5,8 sobre 10 el curs 

2015‐16. Aquest valor es va incrementar en posteriors cursos fins al 7,82 del curs 2017‐18  i 6,82 el curs 

2019‐20 i la satisfacció dels titulats és del 8,2 sobre 10. Per altra banda, la satisfacció global dels directors 

de tesis amb els estudis és del 7,3 en una escala de 10 en les del curs 2017‐2018 i un 7,9 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. 

Pel que respecta a la coordinació i el funcionament de la comissió acadèmica, els estudiants de la darrera 
enquesta manifesten que estan força satisfets amb  la seva tasca, amb una puntuació de 6 de mitjana. 
Alhora, atorguen una nota de 6.5 al seguiment per part del seu director. De totes maneres, alguns alumnes 
puntuen força malament els ítems de seguiment pel director (un 30% dels alumnes donen notes inferiors 
a 5)  i organització de workshops, seminaris  i tallers (30% dels alumnes atorguen notes  inferiors a 5 en 
aquest ítem). Igualment, els recursos materials també són millorables per a determinats alumnes (també 
un 30%). En els apartats de resposta oberta això també es posa de manifest. Malgrat que aquests ítems 
reben molta millor puntuació en les enquestes a titulats, per tal de respondre a aquestes demandes es 
posen en marxa dues propostes de millora. De fet, segons la valoració de l’ISPD “En cuanto a los resultados 
de estas encuestas a doctorandos es  interesante mencionar como aspectos claramente a mejorar  las actividades 
formativas y el seguimiento que realizan las personas que tutorizan y dirigen las tesis.  

Així, per una banda, es realitzaran entrevistes entre la CA i cada doctorand per tal que pugui expressar les 
mancances que pugui patir des del punt de vista d’atenció del director, mitjans disponibles o formació 
(Proposta de millora 2020‐21‐PM ‐6.2). Per tal de millorar i facilitar el compliment d’aquestes entrevistes 



 

52 

 

es realitzaran per videoconferència. Un cop recopilada la informació, la CA acordarà les mesures a prendre 
per a millorar aquests aspectes. 
 
Per  una  altra  banda,  es  realitzaran  les  Jornades  Doctorals  a  partir  de  2022  per  augmentar  l’oferta 
formativa (2020‐21‐PM ‐6.1) i així, millorar aquest ítem. Alhora, s’intensificaran els esforços per a aportar 
links a webinars a través de l’eina Moodle, una acció que ja s’està duent a terme. 
 

En les enquestes als alumnes també es posa de manifest la demanda de beques per a assistir a congressos 

i cursos. Des de l’inici del programa es va creure que el pressupost disponible s’havia de canalitzar cap a 

la internacionalització, i per tant, es va deixar a les diferents línies de recerca aquest tipus d’accions, que 

solen  ser pressupostables en els projectes de  recerca  finançats. Com  ja  s’ha  revisat anteriorment,  les 

diferents línies de recerca compten amb una important via de finançament en aquest sentit i no hauria 

d’haver necessitat addicional de subvenció en aquest apartat. Els doctorands/es també han manifestat la 

voluntat de que s’ofereixin més cursos en anglès i més cursos on‐line i aquesta proposta ja es va incorporar 

al pla de millora del 2018‐19 ] 

Pel que fa a aspectes positius, els alumnes consideren que l’atenció a l’alumne és ràpida i eficient i valoren 

de manera general el programa amb un 6.8 de mitja, amb dues terceres parts de l’alumnat que donen 

una puntuació per sobre de 7. 

 Sobre la satisfacció dels directors i directores de tesi (Apartat 5.2 de l’annex 5), els punts comparables 

també han millorat molt significativament, ja que la valoració global del programa ha passat de 7,52 sobre 

10 el curs 2017‐18 a 7,94 el 2019‐20. 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 i les millores que s’han fet sobre el 

SAD, que és molt més amigable. 

 L’aspecte més ben valorat és el funcionament de la Comissió Acadèmica i la coordinació, que 

ha passat del 6,6 el 2017‐18 al 8,41 sobre 10 

 El procés d’avaluació està ben valorat, i ha passat de 6,8 a 8,1 

 La seva consideració sobre els mitjans materials disponible és positiva i també ha millorat, de 

7,0a 7,25 

 La valoració de la informació pública es manté per sobre del notable, (7,9 el 2017‐18 i 7,7 el 

2019‐20, i els tràmits han passat de a 7,6 a 8,44  

 També valoren positivament l’atenció rebuda per l’EPD, amb 7,7 el 2017‐18 i un 7,6 el 2019‐

20 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció als directors 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. Per exemple, s’esmenta que l’organització dels estudis és bona i que 

el suport als directors també és adequat, i que el fet que es facilitin ajuts per a estades internacionals és 

un dels punts forts del programa, ja que permeten establir relacions que poden influir positivament en la 

seva carrera com a investigadors 

‐Atenció del professorat i de la CA 

‐ Atenció del departament 
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Però també s’indiquen algunes propostes de millora, com que caldria una major projecció internacional 

de  les propostes de  formació dels  investigadors  i  integració amb programes de doctorats europeus o 

internacionals. De fet,  la  integració de  la URV en  la xarxa Aurora va en aquest sentit,  i  ja s’han produït 

iniciatives, com un projecte europeu per a millorar les habilitats transversals en la formació de doctorat a 

través de videojocs  (https://diaridigital.urv.cat/arrenca‐un‐projecte‐europeu‐per‐millorar‐les‐soft‐skills‐

en‐la‐formacio‐de‐doctorat/), que aplica la ludificació (“gamification”) en l’ensenyament. 

Finalment,  cal  valorar  la  participació  a  les  enquestes,  tant  adreçades  a  estudiants  com  professors  o 

titulats. Si bé inicialment la participació va ser baixa entre el grup dels estudiants, ha millorat notablement 

en els darrers cursos. Així, el nombre d’enquestes rebudes ha estat de 14 el 2015‐16, 35 el 2017‐18 i 27 

el 2019‐20. La mostra d’enquestes dirigida a professors també ha augmentat, des de 17 el curs 2017‐18 a 

22 el 2019‐20. Pel que fa als titulats, 31 doctors han respost l’enquesta realitzada, el que és remarcable 

tenint en compte que el nombre de titulats del programa encara no és massa elevat.  

L’’ISPD va destacar en el seu moment “la baja participación y representatividad en las encuestas (18.7% de los 

estudiantes matriculados y 10.7% de los directores de tesis)”. Per aquesta raó, s’inclou en el pla de millora el 

punt 2020‐21‐PM ‐5.1, de manera que s’espera augmentar apreciablement el nombre d’enquestes.   

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  la satisfacció general dels doctorands  i els directors és  força elevada per  tant el 

programa de doctorat assoleix l’estàndard sobre l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. De 

totes maneres, i tenint en compte que tant estudiants com directors han proposat millores en el programa 

s’incrementaran  els  esforços  en  dues  àrees  que  ja  està  previst  que  s’intensifiquin:  l’enriquiment  de 

l’aprenentatge a  través de  les  Jornades Doctorals que  s’iniciaran al gener  i  la  internacionalització del 

programa, que avança a bon ritme malgrat que la pandèmia per COVID‐19 ha interromput la tendència 

ascendent.. 

 

En progrés vers 
l’excel∙lència 

S’assoleix 
S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

x     

 

 

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands/es suporten adequadament el procés d’aprenentatge i faciliten 

la incorporació al mercat laboral 

 

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. 
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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  Biomedicina  reforça  aquesta  trobada  amb  dos 

reunions addicionals, una que coincideix amb aquesta sessió general i que es celebra just després per tal 

d’anunciar  aspectes  concrets  del  programa  (Moodle  i  contacte  directe  amb  el  Coordinador)  i 

periòdicament per correu‐e i videoconferència amb tots aquells alumnes del programa que ho sol∙licitin 

pels aspectes en els que necessitin ajuda. 

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 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la plataforma Moodle és una innovació que es va implantar el curs 
2018‐19 i ha permès de millorar la comunicació i coordinació entre alumnes i la Comissió Acadèmica. 

 

 

 

Tots  els  alumnes  i  els membres  de  la  Comissió  Acadèmica  hi  tenen  accés,  i  és  on  es  poden  trobar 
documents d’interès com la Normativa del Programa, els documents per a demanar pròrrogues i canvis 
de  directors  i  altra  informació  referents  a  ofertes  de  postdocs,  conferències  i  ajuts  de mobilitat.A 
continuació es mostren algunes imatges de la plataforma: 
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La Comissió Acadèmica valora molt positivament l’ús de la plataforma, perquè en part, simplifica els 
tràmits i la demanda d’informació per correu‐e, que és un dels aspectes que algun director demanava 
millorar. 

 

Beques, ajuts, mobilitat 
 

Una bona part dels estudiants de doctorat realitzen la tesi en el marc d'una beca o contracte d'investigació 

Des de la web d'Ajuts i premis per a estudis de doctorat i  també des de la pròpia de cada programa es 
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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). Cal esmentar també 

que els becaris COFUND disposen d’una dotació econòmica específica que poden utilitzar per a mobilitat, 

que en el seu cas, és obligatòria. De totes maneres, per universalitzar aquesta mena d’ajuts, el programa 

convoca cada any ajuts de mobilitat per valor de 3.000€ que, com s’ha comentat en anteriors apartats, 

han accelerat la internacionalització de les tesis doctorals i és un dels punts forts del 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,  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). 

Una peculiaritat del programa és que no tots els estudiants requereixen d’aquests serveis, ja que molts 

d’ells tenen una carrera ja consolidada. Això es posa de manifest en les enquestes a titulats. A la pregunta 

“El  teu  doctorat  ha  estat  un  fet  determinant  per  trobar  un  lloc  de  treball  o millorar  el  teu  estatus 

ocupacional”, una tercera part dels titulats contesten que no (puntuacions de 1 a 3), mentre que un 60% 

ho valoren molt positivament (puntuacions de 8 a 10). 

De totes maneres, des de la CA es posa a disposició del nou doctor informació de convocatòries de post‐

docs i també sobre la possibilitat de cursar gratuïtament crèdits de màsters i graus URV per a millorar les 

possibilitats d’inserció laboral. 

 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats 

 

El programa de Doctorat de Biomedicina té com objectiu  formar  investigadors/es  i professionals en  la 

recerca en  salut. 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. Es considera que ha de ser autònom a  l’hora de dissenyar  i  liderar un 

projecte de recerca i, alhora, guiar i col∙laborar en la formació de nous investigadors, un procés que no 

sol ser immediat si no que va madurant durant l’etapa de post‐doc, en la que es consolida la seva capacitat 

i qualitat com a investigador.  Per tant, en el 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 
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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 Biomedicina des del curs 2013‐14 fins al tancament d’aquest informe, s’han 

defensat 155 tesis, de les quals 73 ho són en el marc del RD 99/2011, i són les que s’han considerat en 

aquest autoinforme i a l’ annex 6.. L’Evidència E6.1 detalla la informació d’aquestes 73 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. No 

es quantifiquen  aquí quatre  tesis  llegides  al  llarg de 2021, una d’elles  amb menció  internacional.  ,  a 

l’evidència E6.2 es presentarà una previsió de les tesis que es poden defensar durant el 2021.. A l’annex 

6 es presenten els principals indicadors de les tesis defensades. A l’estàndard 6.2 es detalla i s’analitzen 

en profunditat els indicadors de tesis defensades amb menció internacional (19), tesis defensades cum 

laude (66), tesis redactades en anglès (21), tesis defensades per doctorands/es en règim de cotutela (0), 

tesis defensades per doctorands/es industrials (1) (veure taula 6.1 de l’annex 6).  

La producció de tesis defensades s’ajusta als valors estimats considerant la dimensió del programa (uns 

35 matriculats nous cada curs) i el nombre de places de nou accés que oferta anualment (40). La durada 

mitjana de les tesis en els darrers 5 cursos ha estat de 2,95 anys (veure taula 6.1 de l’annex 6).  

Les  tesis  doctorals  del  programa  són  pertinents,  públiques  a  http://www.doctor.urv.cat/ca/doctorat‐

urv/tesis‐publicades/ (després de la seva defensa) i adequades per certificar els aprenentatges reflectits 

en el perfil de formació, tots els temes de les tesis s’adeqüen a les línies de recerca del programa i tots els 

treballs presentats han permès adquirir les competències transversals i especifiques del programa.  

La seva pertinència (validesa) i qualitat (fiabilitat) 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 6.8) que les tesis han de reunir per tal de començar el dipòsit i posterior defensa, i 

que són accessibles a través de la plataforma Moodle del Programa. Aquest és un mínim d’una publicació 

acceptada en una revista indexada,  que en general les tesis dipositades superen amb escreix. La qualitat 

de  les  tesis  del  programa  queda  demostrada  amb  el  nombre,  unes  47  publicacions  per  les  15  tesis 

defensades durant el  curs 2019‐20,  amb una mitja de 3.1 publicacions per  tesi  (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. 

L’estàndard  de  qualitat  que  han  de  complir  les  tesis  en  ser  dipositades  s’ha  anat  incrementant 

paulatinament. Fins a 2019 només s’exigia que  la  tesi hagués produït un article  i que aquest estigués 

preparat i enviat per a publicació. Aquest criteri es va canviar de manera que calia tenir un article acceptat 

com a mínim. Es va  introduir una moratòria d’un any per als estudiants que  ja estiguessin a punt de 

redactar la tesi, i des de gener de 2020 aquest és el criteri vigent per tot l’alumnat, per bé que en el darrer 

curs totes les tesis havien produït com a mínim 2 articles i fins a un màxim de 10. 
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Les  tesis  amb menció  internacional  han  de  ser  revisades  prèviament  a  la  seva  defensa  i  puntuades 

favorablement. Aquest criteri ha d’introduir‐se en un futur per a totes les tesis doctorals i en un període 

encara anterior al del dipòsit de la tesi en el projecte de llei que ara mateix s’està redactant. Sens dubte, 

això millorarà encara més la qualitat de les tesis del programa. 

La Comissió Acadèmica avalua cadascuna de les tesis doctorals en el moment del dipòsit tant pel que fa a 

aspectes formals com de producció científica i adequació a la línia de recerca. En cas que no es compleixin 

algun dels requisits, és rebutjat el seu dipòsit, i si les esmenes són menors, s’indiquen al doctorand les 

modificacions a realitzar. Un cop revisades pel Coordinador del programa a posteriori s’autoritza la seva 

aprovació per part del Comitè Directiu de l’Escola de Postgrau i Doctorat. 

 

 

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 coneixement, 

i les  particularitats dels diferents contractes predoctorals que orienten cap a l’adquisició de determinades 

competències  transversals  (per  exemple,  competències  en  l’àmbit  docent  els  contractes  FPU,  en 

innovació i transferència de coneixement en ETN i COFUND, etc), aconsellen limitar el nombre d’activitats 

formatives obligatòries del programa, deixant la decisió de cursar activitats formatives als directors o al 

mateix alumne, que ho expressarà al DAD per a que sigui avaluat posteriorment per la CA. És llavors quan 

la CA valida o no aquella activitat, garantint la qualitat del procés formador i avaluatiu.  

La web del programa, http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7702/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 optatiu, acordades amb el director de la tesi 

 Assistència a cursos de formació transversal de caràcter tècnic 

 Participació en cursos de l'ICE 

 Participació en tasques administratives i/o òrgans de representació 

 Activitats de mobilitat i intercanvi científic 

 Participació en activitats divulgatives del projecte de recerca 

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  indexada del seu àmbit de coneixement, presentació de resultats de  la recerca en 

altres publicacions, congressos, etc.  

 Gestió  de  R+D+I: Assistència  a  cursos  de  gestió  i  planificació  de  projectes  de  recerca,  anàlisi  de  la 
literatura científica, ètica científica, llenguatge tècnic, etc. inclosos en el Pla de formació transversal pels 

doctorands de la URV. Aquesta formació s'ha de fer  preferentment en els dos primers anys. 
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 Seminaris multidisciplinaris: formació complementària teòrica i científica en forma de seminaris 

impartits per experts. Donat que  la majoria de  les  línies de recerca estan vinculades a  l’IISPV, 

molts dels doctorands segueixen el seu programa de formació: https://www.iispv.cat/cursos.  Els 

estudiants també poden assistir a seminaris organitzats per altres entitats col∙laboradores com 

el Comitè Ètic d’Experimentació amb Animals (CEEA) o d’altres departaments.   

Jornades doctorals  (Doctoral Day): Conferència anual a  la qual assisteixen doctorands  i membres del 

personal docent i investigador i en la qual l’estudiant avançat presenta el seu treball de recerca a través 

d’una comunicació oral (Figura 6.1). Es preveu que a partir del curs 2021‐22 s’iniciïn aquestes sessions 

que han estat posposades dues vegades a causa de la pandèmia de COVID‐19. Es preveu la col∙laboració 

de  l’IISPV  i espònsors que garanteixin  la viabilitat de  l’acte. Es preveu que es realitzi a  la Facultat de 

Medicina de Reus i que permeti que els estudiants de 3r curs presentin la seva recerca als més joves. Es 

preveu que tant els assistents com els conferenciants tinguin les respectives acreditacions, que hauran 

d’afegir al DAD.  

 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 va ser del 4.14 sobre 10 el curs 2015‐16. Aquest paràmetre 

era clarament millorable i es va fer un esforç en la difusió dels cursos, coincidint també amb la posada en 

marxa del  IISPV. Així, ha anat  incrementant paulatinament  la puntuació que  tant els alumnes com els 

directors  fan  de  les  activitats  formatives  del  programa(veure  resultats  complets  a  l’annex  5.2).  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 voltant de 6 punts sobre deu.  

 

Taula 3.6.1. Grau de satisfacció dels estudiants amb les activitats formatives  

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

Estudiants de doctorat 

Les  activitats  formatives  organitzades  per  als  doctorands  són 
adequades(1) 

6.1 6.1 4.1 

Activitats formatives del programa de doctorat són adequades  6.1 6.1  

Activitats formatives generals i transversals son adequades  6.5 6.9  

Titulats 

Les activitats formatives ofertades durant el doctorat et van 
semblar adequades 

5.7   

Activitats formatives generals i transversals son adequades  6.1   

Directors/es de tesi 

Les activitats formatives organitzades dins del Programa de 
Doctorat per als doctorands són adequades (workshops, cursos, 
seminaris, tallers, etc). 

7.3   
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Les activitats formatives més generals i transversals 
organitzades per l’Escola (Sessió de benvinguda, cursos del ICE, 
etc) són adequades. 

6.1   

(1) La pregunta es va adaptar els següents cursos donat que es van diferencia les activitat formatives 

transversla i les especifiques del programa. 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2019‐20, 2017‐18 i 2015‐16 

 

Pel que fa a les activitats específiques, són pocs els suggeriments concrets i en ocasions no indiquen una 

manca  real  de  cursos.  Per  exemple,  un  estudiant  indica  que  manquen  cursos  de  bioinformàtica, 

estadística, idiomes i competències professionals quan aquests cursos ja fa temps que s’imparteixen des 

del ICE. A més a partir del curs 2021‐22 els doctorands podran assistir a assignatures de qualsevol grau o 

màster de la URV. 

Pel que fa a l’enriquiment que aporta el contacte entre les diferents línies, i que es veu dificultat per la 

dispersió dels estudiants en diferents àrees, ja s’ha comentat que s’organitzaran Jornades Doctorals que 

haurien de pal∙liar el problema.  

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. Aquest va ser definit gràcies als resultats de  les primeres enquestes, on  l’EPD va 

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. 
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Figura 3.6.1 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 

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.  
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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 que apart de més oferta de cursos en 

anglès, també demanen cursos en castellà i 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. 

 

  Figura 3.6.2. Oferta formativa del pla de formació transversal del curs 2020‐21 
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A més per tal de millorar i ampliar l’oferta formativa dels doctorands/es com s’ha comentat a l’estàndard 

1.2,  l’EPD  i  els  coordinadors  veient  la  necessitat  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 

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’analisis  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. 
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 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  

Titulats 

Les  activitats  formatives  organitzades  dins  del  Programa  de 
Doctorat per als doctorands són adequades (workshops, cursos, 
seminaris, tallers, etc). 

5.7   

Font: Enquestes de satisfacció de doctorands i directors de tesi 

 

Pel  que  fa  als  resultats  de  les  enquestes  propis  del  programa  de  doctorat  de  biomedicina,  ja  s’han 

comentat a la taula 3.6.1)  

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 21 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  cursos  transversals  efectuats  a  la  URV,  estades  curtes,  publicacions,  assistència  i 

comunicacions a congressos, activitats divulgatives, participació en docència o assistència a conferències. 

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 
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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 , 

les publicacions,  les estades de mobilitat o  la docència. Pel que  fa a  l’avaluació  final,  té en compte  la 

valoració raonada pel director o directora. Tots aquests documents es troben a disposició de l’alumnat a 

través del Moodle del Programa.  

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, tant el coordinador/a com la resta de membres de la 

CA comproven que  la tesi dipositada compleix els criteris especificats pel programa a  la Normativa del 

programa per a la defensa de la Tesi, el format (que ha de ser coherent i d’acord amb la Normativa i el 

Llibre d’Estil de les Tesis Doctorals de la URV, publicacions, etc. (evidència 6.8), així com que ha cobert 

com a mínim totes les activitats obligatòries del programa i s’elabora un petit informe consensuat amb la 

resta de membres de la CA que es tramet al doctorand. Posteriorment, es presenta aquest informe per la 

seva aprovació al Comitè de direcció de  l’EPD (conjuntament amb altres documents rellevants, com  la 

composició  del  tribunal  o  els  informes  externs).  D’aquesta manera  es  garanteix  que  totes  les  tesis 

dipositades al nostre programa compleixen amb els criteris de qualitat del programa 

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 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 
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l‘informe, realitzades en el marc del RD RD99/2011: són 73, i les previstes per defensar durant el 2021 es 

presenten a l’evidència 6.2 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 

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 155. Centrant‐nos en les tesis del marc 99/2011, de les 73 

tesis 51 han estat defensades per dones  i 22 per homes, com mostra  la Taula 3.6.4. Les diferències de 

gènere que s’observen són degudes també a la major presència de dones en estudis sanitaris. La durada 

mitjana de  les tesis ha estat de 2,95 anys a temps complert,  igual que  les defensades a temps parcial 

també 2,95 anys. De totes maneres, més pròpiament és de al voltant de 3,8 i 3,5 si només es consideren 

els 3 darrers cursos. D’aquesta manera es descarta l’efecte dels primers anys, que es veuen influïts per 

estudiants que provenen d’anteriors programes La durada dels estudis és l’esperable en aquest àmbit, i 

no va gaire més enllà de la duració de les beques. De totes maneres, cal tenir en compte que els estudiants 

matriculats a temps parcial acaben els seus estudis abans que altres a temps complet. Això, que podria 

ser paradoxal, ve donat pel perfil diferent d’un i altre tipus d’alumnat. L’estudiant a temps parcial sol ser 

de major  edat,  ja  establert professionalment  i  posseeix  ja  un  cert  bagatge  en  recerca que  facilita  la 

conclusió de la tesi. Algunes tesis comencen quan els pacients ja han estat reclutats per a un determinat 

estudi i alguns tràmits (com per exemple, l’aprovació per un comitè d’ètica) ja s’han superat. S’observa 

també que els dos darrers cursos les tesis defensades són ja d’una durada de 4 anys i per tant encara es 

troba dins de la durada que estableix el reial decret i algunes beques gràcies a la sol∙licitud de prorrogues. 

Pels estudiants becats, un cop 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. Per 

exemple, a la URV existeix el programa “Investigador Actiu” pel qual, si el professor té un sexenni actiu 

concedit, pot gaudir d’un pressupost específic per a aquest tipus d’accions. 

En el programa de Biomedicina, de les 73 tesis defensades, 56 han sigut a temps complet i per estudiants 

amb beca. La majoria de les beques provenen de places de becari de capítol 1, és a dir de la plantilla pròpia 

de la URV. Només en el departament de Ciències Mèdiques Bàsiques hi ha 16 places d’aquest tipus (no 

totes del nostre programa), i dues més de becaris Martí i Franquès o FI.  

D’aquestes 73 tesis defensades al llard del període, 19 han rebut la Menció Internacional (el 33%), d’entre 

elles 16 defensades per dones  i 3 per homes. Pel que  fa a  la qualificació, 66 han  rebut  la qualificació 

d’excel∙lent  Cum  Laude,  un  90%  dels  homes  i  un  90xx%  de  les  dones.  La  Taula  3.6.4  dóna  aquests 

indicadors  segregats  per  curs  però  en  tractar‐se  de  xifres  relativament  petites,  la  variació  d’aquests 

indicadors és força erràtica. Els indicadors sobre la totalitat del període indiquen equilibri de gènere en 

tots ells, una  internacionalització  i  també una mobilitat  important  ja que el 33% ha assolit  la Menció 

internacional, i més d’un 96% d’assoliment de la menció Cum Laude, el que es pot considerar més que 

satisfactori. A més un 30% de les tesis s’han redactat en anglès i 18 tesis han defensat la tesis també en 

anglès. 
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Taula 3.6.3 Indicadors resultats acadèmics del programa 

Font: URV en xifres dades a 20 de juliol 

 

Abandonament del programa de doctorat 

La taxa d’abandonament del programa és molt baixa, són 13 els casos comptabilitzats en el tot el període, 

només un 4%    (Taula 6.2 de  l’annex 6),   d’aquests  i 2 amb renúncies voluntàries que s’han produït en 

general per motius personals i la resta per no renovació de la matrícula. No hi ha diferències significatives 

entre homes i dones, ni tampoc una incidència particular en persones estrangeres.  

Resultats científics de les tesis doctorals 

El registre que existeix a les bases de dades de la URV corresponent a la producció científica és el resultant 

del que referencien els alumnes a través del DAD i per tant, no és perfecte, perquè només preveu el que 

s’hi referencia voluntàriament i no pas el que acaba essent el resultat real. Prenent com a referència el 

que es referencia en el moment del dipòsit i contrastant‐ho amb el que realment s’ha publicat (és possible 

que determinats articles que consten com a enviats finalment no es publiquin), s’ha fet un estudi de la 

producció de  les tesis del curs 2019‐20, que es considera representatiu perquè no es veu ni  influït per 

l’herència d’altres programes corresponents a altres marcs legals ni per la pandèmia de COVID‐19.  

Prenent  doncs,  aquesta mostra  de  15  tesis,  la mitjana  d’articles  publicats  per  tesi  és  de  3.1.  Les  47 

publicacions derivades d’aquestes  tesis són publicades en revistes de prestigi de Q1 o Q2, excepte en 

casos de publicacions  locals, que  tot  i així són molt  rellevants en determinats àmbits clínics.   Com és 

habitual en l’àmbit de les ciències biomèdiques, els directors són coautors d’aquestes publicacions i com 

s’ha comentat abans la producció científica global és de gran qualitat. A l’evidència E6.3 s’indica el llistat 

de publicacions d’aquestes tesis, assenyalant les repeticions detectades.  

Una  altra  contribució  habitual  a  la  disseminació  científica  són  les  contribucions  a  congressos.  Les 

aportacions  solen ser en  comunicacions en congressos (orals i pòsters), tant internacionals com nacionals 

i no s’han comptabilitzat pel nul valor que tenen des del punt de vista curricular,  

Un 37% d’estudiants del programa de doctorat que ja han defensat la tesi han realitzat estades de recerca 

(iguals o superiors a 3 mesos). La majoria ha sol∙licitat la Menció internacional, però no tots. Així, un 26% 

dels doctors del programa ho són amb menció internacional. 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 

  Curs  
2015‐16 

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 D    H   

Tesis defensades a 
temps complet 

4  2  5  2  5  6  8  0  6  1 
7  5 

56 

Tesis defensades a 
temps parcial 

0  0  3  2  2  0  1  1  2  1 
4  1 

17 

Tesis defensades 
amb qualificació 

Cum Laude 
3  2  6  3  7  6  8  0  8  2 

10  6 
66 

Tesis defensades 
amb Menció 
Internacional 

1  0  3  0  1  1  4  0  3  1 
3  1 

19 

Tesis defensades 
amb Menció 
Industrial 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0  0 

1 

            MITJANA

 Durada mitjana a 
temps complet 

(anys) 
2  1,5  2,3  3,5  4  3  3,4  ‐  4.5  3.7 

4.1  4.5 
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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 és possible que alguns no hagin registrat la seva estada 

al DAD. 

 

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 laboral dels doctorands/es. Aquestes dues enquestes, que estan disponibles també a 

la pàgina de les enquestes de l’EPD, es van implantar el curs 2019‐20 per analitzar els 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 5.2. 

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, que substitueix a l’OPINA i té més opcions i 

versatilitat per  a  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 Biomedicina, la coordinació del programa 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. 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.  

A  l’annex 6 (Apartat 6.4) es presenten els resultats obtinguts a través de  l’AQU sobre  la ocupació dels 

doctors del nostre programa a 2020 (Inserció Laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes). 

La mostra comprèn 78 enquestes, adreçades a doctors tant de la regulació actual com anterior. Cap dels 

enquestats va manifestar estar a  l’atur  i  la meitat dels titulats van assegurar que ocupaven un  lloc de 

treball que els permetia desenvolupar funcions pròpies de doctor. Un 35% van indicar que treballaven en 

l’entorn universitari desenvolupant tasques en les que no es requeria aquesta titulació, i un 15 %, en la 

mateixa situació però fora de l’àmbit universitari.  
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Pel que fa al  lloc on exerceixen  la seva professió, més de  les dues terceres parts (69,2%) ho feien a  la 

província de Tarragona, el que remarca el compromís de la Universitat Rovira i Virgili per a contribuir a la 

formació  i el progrés dels ciutadans del  seu entorn. Un 15%  treballen en altres províncies catalanes  i 

gairebé un 8% en institucions estrangeres. 

Pel que fa a les enquestes de satisfacció i d’inserció laboral del programa, només s’ha rebut la primera, 

amb una mostra de 27 enquestes respostes. En aquesta, es demanava informació sobre la percepció de 

la utilitat dels estudis de doctorat en la seva carrera laboral. En concret, a la pregunta “El teu doctorat ha 

estat un fet determinant per trobar un lloc de treball o millorar el teu estatus ocupacional”, gairebé un 

60% dels doctors puntuen entre un 8 i un 10 aquest apartat. Això indica que per a una proporció molt 

important dels alumnes, el programa millora la seva progressió laboral. Només un 25% creuen que aporta 

poc al seu estatus laboral (puntuacions de 3 o inferiors), probablement perquè es trobin desenvolupant 

funcions en l’àmbit sanitari d’assistència primària o en hospitals, on no és important el títol de doctor. 

Aquests resultats encara són millors si es valora la utilitat dels estudis en la seva carrera. A la pregunta 

“En general, consideres que la formació de doctorat rebuda ha estat o està sent d'utilitat en la teva carrera 

professional”, un 74% dels doctors contesten amb puntuacions iguals o superiors a 8. Només al voltant 

d’un deu per cent dels doctors comenten que  l’han trobat poc útil (puntuacions  iguals o  inferiors a 3). 

Aquests resultats són molt coherents amb la satisfacció global amb el Programa de Doctorat. Gairebé un 

90% dels  titulats  tornarien a  repetir els estudis de doctorat a  la URV,  i afirmen estar  satisfets o molt 

satisfets amb el programa un 95,6% dels enquestats (puntuacions iguals o superiors a 6).  

 

La vinculació del programa amb els ocupadors 

El programa de Biomedicina actua com a ens formador extremadament vinculat als diferents agents que 

conformen el model sanitari català, que, a través del Servei Català de Salut, presta servei universal als 

seus usuaris a través d’un conglomerat d’empreses, tant públiques com privades. Com s’ha comentat a 

l’apartat 1.1 sobre el perfil dels nostres estudiants, més de la meitat es matriculen a temps parcial perquè 

estan compaginant la tasca assistencial amb la formació de doctorat. D’aquesta manera, tant SAGESSA 

com  l’Institut Català de  la Salut  són els principals ocupadors dels nostres  titulats. En aquest  sentit, el 

nostre programa actua com un ascensor professional, de manera que forma els seus professionals per a 

que puguin optar a càrrecs de major responsabilitat i ascendir en l’escala salarial. 

Igualment, treballadors d’aquestes empreses són els que formen els doctorands. Aquest fet ha propiciat 

l’inici del programa de Doctorats Industrials, pels quals alguns estudiants han gaudit dels seus avantatges 

(dotacions econòmiques específiques per a  formació  i  recerca per a  l’alumne) per a desenvolupar els 

estudis de doctorat. 

A banda, i especialment per a altres perfils d’estudiants del nostre programa, l’orientació del doctorand o 

doctoranda sobre l’accés al mercat laboral a altres empreses la realitza, a un primer nivell, el director o 

directora de tesi i el tutor o tutora acadèmic, proporcionant una tutorització personalitzada. Orienta els 

nous doctors on enviar les seves sol∙licituds per a la seva contractació en centres de recerca nacionals i, 

especialment, internacionals. L’EPD també es preocupa 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 
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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. 

Pel que fa a la valoració final de de l’estàndard 6 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. És important 

destacar també la importància que tenen els estudis de doctorat en la progressió professional dels titulats 

i en la qualificació de la seva tasca professional, així com la satisfacció general del nou doctor sobre tot el 

procés formatiu. 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 
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