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INFORME DE SEGUIMENT DEL 

PROGRAMA DE DOCTORAT (ISPD)  

Antropologia i Comunicació 

(2019-2022) 

 
Aquest informe de seguiment ha estat elaborat pel coordinador/a del programa de doctorat. També hi han col·laborat, 

el PAS de l’ED. 

 
Responsables de l’elaboració ISPD: JORDI ROCA GIRONA 

Òrgan responsable d’aprovació : Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat 

Data d’aprovació: Febrer de 2023 

 

 

Antecedents a l’Informe de seguiment del 2021-22  

 

1.1. Visita externa acreditació 

24/10/2022  Descarrega l’informe en castellà 

1.2. Acreditació 

7/10/2022  Descarrega l’informe en castellà 

Acreditat amb excel·lència 

1.3. Modificació 

9/12/2019  Descarrega l’informe en castellà 

Favorable 

1.4. Verificació 

19/4/2013  Descarrega l’informe en castellà 

Favorable 

 

 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10823
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10823
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10823
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10823
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Registre de modificacions del programa de doctorat 

A continuació es presenten les modificacions realitzades al programa de doctorat des de la darrera modificació de la 

memòria de verificació ( Favorable a 9/12/2019)  

Taula 1. Registre de modificacions de professorat del programa de doctorat. 

DNI_DIR NOM_DIR_TESIS COLABORADOR Modificació INICI_VIG_DIR_PROG FI_VIG_DIR_PROG CODI_CATEG_DIR NOM_CATEG_DIR 

39925915 
MORAGAS FERNÁNDEZ, 
CARLOTA MARIA N Alta 31/3/2022   LEC Professorat lector 

50433468 
ORTEGA GUERRERO, 
FRANCISCO JAVIER N Alta 28/1/2021   AS4H_ICR 

Associat/da laboral 4 hores -
ICREA 

39678898 
BODOQUE PUERTA, 
YOLANDA N Alta 30/9/2019   AGREG Professorat agregat 

39887741 
MONTAGUT CALVO, 
MARTA N Alta 30/9/2019   AGREG Professorat agregat 

39869760 
PUIG VALLS, DOMÈNEC 
SAVI N Baixa 29/10/2018 30/10/2019 A0500 Catedràtic/a d'universitat 

72531055 
GARCÍA MORENO, 
CRISTINA N Baixa 28/11/2017 31/5/2021 AGREG Professorat agregat 

36511670 PUIG CRUELLS, CARMINA N Baixa 1/11/2015 31/5/2021 A0504 Titular d'universitat 

Font: EVIA Directors i LINV del Programa (tots) - Dirigeixen  a octubre de 2022 

 

Taula 2. Resum registre de modificacions del programa de doctorat 

PD Alta Baixa Modificacions Total professor % Modificacions 

7701 4 3 7 31 22,5% 

Taula 3. Resum registre de modificacions de les places del programa de doctorat 

PD % modificació modificació 2021-22 2020-21 2019-20 MODIF 2018-19 

7701 9% 2 22 20 26 20 

 

 

Justificació de les modificacions  realitzades 

Les modificacions pel que fa al professorat del programa venen donades per les següents raons: altes que es produeixen 

quan algun/a professor/a dels dos Departaments que sostenen el Doctorat assoleix els requisits per a formar part com a 

director/a de tesis doctorals (fonamentalment la concessió d’un sexenni de recerca), i baixes degudes, en aquest cas, a 

persones donades d’alta prèviament com a co-directores d’una tesi del programa un cop finalitzada aquesta co-direcció 

i també per migrar com a directors/es a un programa nou de doctorat creat en el sí del Departament d’Antropologia, 

Filosofia i Treball Social, corresponent a Treball Social. 

Com s’observa del registre de modificacions són canvis no substancials del programa fruit del seguiment i millora continua 

del programa (vegeu estàndard 4). I que en el moment que es produeixi una modificació substancial de la memòria de 

verificació es comunicaran a AQU d’acord amb el PR-004 Modificacions de titulacions.  
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Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Estàndard 1: Qualitat dels programes formatius 

 

1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands i doctorandes és 

adequat i el seu nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les línies de recerca del 

programa i el nombre de places ofertes 

Oferta- Demanda i 
Matrícula 2019-20 2020-21 2021-22 

Valor 
objectiu  

Valor 
llindar 

Acció de 
millora Comentaris 

Places ofertes 26 20 22 No no   

Demanda total 25 20 26     

Matriculats nou accés 
total 

23 17 21 20 15  
Revisar 

dimensionament del 
programa 

Matriculats total 89 89 95 90 50   

% Estudiants a TC 55,1% 55,1% 61,1% 60 50   

% Estudiants a TP 44,9% 44,9% 39,0% 40 30   

% Estudiants estrangers 
total 

67,4% 66,3% 67,4% 65 45   

% Estudiants de nou 
ingrès amb beca 

26,1% 35,3% 42,9% 40 25   

% Estudiants total amb 
beca 

13,5% 21,3% 27,4% 30 20   

% Estudiants URV 26,1% 58,8% 28,6% 25 20   

% Estudiants Catalunya 21,7% 11,8% 19,1% 20 15   
% Estudiants resta 
Espanya 

8,7% 11,8% 4,8% 15 10   

% Estudiants 
Internacionals 

43,5% 17,7% 47,6% 40 30   

% Estudiants amb 
complements de formació 

       

ANALISIS  

Els mecanismes per garantir l’adequació del perfil de l’alumnat i el seu nombre estan implantats correctament segons el procés PR-

ED-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula en programes de doctorat, que permet a cada coordinador aplicar els criteris i 

mèrits definits a la pàgina web i fer una selecció dels candidats per adequar-se a les característiques del programa.  

Les dades manifesten un petit desajust pel darrer curs 21-22 de les places 22 a la demanda real del doctorat (26), els cursos anterior 

la demanda de 20 i 25 s’ajustaba perfectament a les places ofertes.  

S’observa un lleuger augment tde la demanda que  s’ha notat també en la l’augment del nombre de matriculats de nou accés que 

es situa en 21 aquest darrer curs, un 19% més respecte els 17 de  curs anterior.  

Respecte el nombre total d’estudiants matriculats 95, s’observa un lleuger augment 6% respecte el curs anterior. Considerem que 

en general el nombre d’estudiants és molt adient tenint en compte l’oferta de places i les línies de recerca. Tanmateix, la continuïtat 

d’aquests índex en el llindar més alt de forma sostinguda està provocant ara mateix alguns desajustaments que cal mirar de 

redreçar. Especialment la presència de professorat amb un nombre excessiu de tesis dirigides, la qual cosa pot incidir negativament 

en la qualitat de la dedicació i la quantitat de temps necessari per a assumir-ho, així com l’augment considerable de la dedicació 

des de la coordinació del programa per a un nombre total de doctorants/es que, per posar-ho en termes comparatius, representen 

quatre vegades més, pel cap baix, que els  alumnes matriculats a cadascun dels dos Màsters que s’oferten des de l’Àrea 

d’Antropologia. En conseqüència cal pensar en una estratègia de contenció i/o reducció de les noves inscripcions / matriculacions 
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al programa si no hi ha un augment corresponent de professorat per a atendre la demanda creixent i sostinguda i una millor 

consideració de la feina de coordinació del programa.   

Pel que fa als mecanisme de captació i finançament pels doctorands, cal assenyalar que continuen vigents els descrits en l’anterior 

informe d’acreditació, tot i que si el proper curs baixa de novament la matrícula de nou ingrés caldrà revisar-los. Pel que fa als 

mecanisme d’admissió i selecció definits al PR-ED-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula en programes de doctorat i a la 

pagina web de programa, considerem que son molt adequats garantir el perfil d’ingrés dels doctorands/es. Si es disposés de millors 

condicions seria desitjable fer un control més acurat i aprofundit dels estudiants aspirants a cursar el doctorat, per tal de millorar 

la seva adequació tan en termes del projecte com de la seva formació prèvia.  

ACTUACIONS IMPLANTADES  

 
Les actuacions implantades per millorar el nombre de doctorands, el seu perfil i la distribució de les línies de recerca, posterior a 

l’acreditació dels programes de doctorat han sigut sobretot analitzar les recomanacions de les acreditacions sobre l’ES 1 i continuar 

implantant les millores relacionats definides al PM de l’ED i de cada titulació, en el cas del programa han sigut les següents: 

 Jornada de Benvinguda als nous estudiants de doctorat 

 

VALORACIÓ FINAL I BONES PRÀCTIQUES 

        En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                            S’assoleix amb condicions                          No s’assoleix 
 

Tenint en compte la valoració favorable del subestàndard 1.1. avaluat al procés d’acreditació per Comissió d’Avaluació Institucional 

i de Programes d’AQU Catalunya, el programa segueix valorant positivament la implantació d’aquest estàndard perquè considera 

que el disseny del programa (línies de recerca, perfil de competències i activitats formatives) està actualitzat segons els requisits 

de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES. Tanmateix, considerem que els doctorands admesos segueixen tenint 

el perfil d’ingrés adequat i el seu nombre és coherent amb les característiques i distribució de les línies de recerca del programa, i, 

amb alguns matisos que cal revisar i amb el nombre de places ofertades. Alhora es considera que el programa té els mecanismes 

adequats de supervisió dels doctorands, tot i que es troba en el límit, i de les activitats formatives. En conseqüència, el programa 

considera que el perfil d’ingrès, el nombre de places ofertades i la distribució de les línies de recerca són adecuades. Cal vigilar de 

no créixer si no hi ha un increment de professorat adscrit al programa. Aquest estàndard s’assoleix en progrés cap a l’excel·lència.  

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

1) Seguiment propostes de millora anteriors ( PM 2016 
i 2019 o 2020) 

El pla de millora del curs 2015-16 esta completament 
implantat.   
El pla de millora del curs 2020-21 no incorpora propostes de 
millora sobre l’ES 1.1 el seguiment del doctorand. 
 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions  
 
Les propostes de millora procedents de l’acreditació que el 
programa incorpora al seu pla de millora, desestima o ja ha 
començat a treballar són: 

Propos
ta/ 
decisió 

Acreditaci
ó 

Recomanació 

Trasllad
ar a PM 
de PD  

2021- 
Antropolo
gia i 
comunica
ció 

Hacer seguimiento del aumento del 
número de matrículas a tiempo parcial. 

Trasllad
ar a PM 
de PD  

2021- 
Antropolo
gia i 

Realizar una reflexión crítica respecto a 
la necesidad de solicitar una 
modificación de la memoria de 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i dels seguiment 

que estem fent en aquest informe considerem necessari  

incorporar les següents accions de millora: 

- Mirar de contenir el creixement de noves matriculacions 

tot articulant-ho amb el nombre de tesis dirigides per 

cada professor/a del programa. PM-22-23-ANCO-02 

S’ha començat a treballar en les recomanacions procedents de 

l’acreditació en els següents sentits: 

- Valorar les matrícules a temps parcial. Cal destacar, 

tanmateix, que un bon nombre de matrícules que figuren 

com a temps parcial varen fer-se inicialment a temps 

complets i posteriorment passaren a temps parcial. Cal, 

tal vegada, valorar aquest aspecte en l’entrevista/tutoria 

inicial amb els potencials futurs doctorands/es.  PM-22-

23-ANCO-03 

- Valorar la necessitat d’ajustar el nombre de places 

ofertades. PM-22-23-ANCO-04  

- Ja s’ha suprimit la demanda d’un projecte de tesi en els 

requisits per a l’admisió.   PM-22-23-ANCO-01 

 

X

X

X

X

X

x

x   
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comunica
ció 

verificación a fin de ajustar las plazas de 
nuevo acceso a la realidad. 

Trasllad
ar a PM 
de PD  

2021- 
Antropolo
gia i 
comunica
ció 

debe suprimirse cualquier referencia a 
“proyecto de tesis” en el apartado de 
requisitos y criterios de admisión 

 

 

 

 

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

Seguiment i avaluació 2019-20 2020-21 2021-22 
Valor 

objectiu  
Valor 
llindar 

Acció de 
millora Comentaris 

Nombre total d’estudiants 
convocats  88 89 88  no no      
Nombre d’estudiants avaluats 
positivament (23.2) 81 81 86  no no      
Nombre d’estudiants avaluats 
negativament  (23.3) 5 3 2  no no      
Percentatge d’estudiants avaluats 
positivament 92,0% 91,0% 97,7%  90  80     
Percentatge d’estudiants avaluats 
negativament 5,7% 3,4% 2,3%  10  5     

ANALISIS  

D’acord amb el RD 99/2011 i el PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand, 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), 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 i a la URV es porta a terme a 

través de la plataforma en línia anomenada SAD (Seguiment i Avaluació del Doctorand). Aquest darrer curs 86 

estudiants han superat l’avaluació del DAD i PLAINV i un total de 2 han sigut avaluats negativament o tenen un no 

presentat, per tant els doctorands que no continuen en els programes de doctorat han disminuït aquests dos darrers 

cursos i se situa en un 2,3%. 

ACTUACIONS IMPLANTADES  

Cal destacar que en el període posterior a l’acreditació s’han establert noves accions a nivell general que han permès 

afegir les activitats formatives realitzades en el marc del program formació oberta i  millorar així el registres i  l’avaluació 

de les activitats formatives a través del SAD. 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

         En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                          S’assoleix  amb condicions            No s’assoleix 
 

Justificació 

Tenint en compte la valoració favorable del subestàndard transversal 1.2. avaluat al procés d’acreditació per Comissió 

d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, i la satisfacció dels usuraris descrita a l’estandard 6.3 el 

programa valora positivament la implantació d’aquest estàndard perquè considera que el programa té els mecanismes 

adequats de supervisió dels doctorands i de les activitats formatives. En conseqüència, el programa considera que 

compleix amb la rubrica de valoración en termes de s’assoleix. 

A més el programa de doctorat considera com a una bona practicat el seguiment que es fa individualment de cada 

doctorand  / entrevistes / seguiment / jornades/tutories per tal que tots els estudiants i els directors de tesis facin el 

x

x   
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seu SAD i a més l’Escola dona suport constant a través d’aquesta mateixa adreça.  I per tant el programa considera que 

ha millorat en una major rigorositat per part del professorat a l’hora d’avaluar periòdicament els doctorands a través 

del SAD i una major comprensió del mecanisme per part dels i les doctorands/es, i en conseqüència aquest estandard 

es valora en progrés vers a l’excel·lència. 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

 
1) Seguiment propostes de millora anteriors ( PM 2016 i 

2019 o 2020) 
El pla de millora del curs 2015-16 esta completament implantat.   
 
El pla de millora del curs 2020-21 incorpora les següents 
propostes de millora sobre l’ES 1.2 que estan completament 
implantades  

codi Proposta/es de millora 

2020-21-PM-DAC-
1.2 

Foment i formalització d’assistència 
dels doctorands a oferta formativa 
d’altres titulacions   

2020-21-PM-DAC-
1.3 

Millor seguiment d’estudiants a partir 
de 5é curs 

 
S’ha augmentat el nombre d’estudiants que han fet ús de l’oferta 
formativa de les titulacions pròpies dels dos departaments 
implicats en el doctorat. 
 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions 
 
Les propostes de millora procedents de l’acreditació que el 
programa, desestima, incorpora al seu pla de millora i/o ja ha 
començat a treballar són: 

Proposta/ 
decisió 

Acreditació Recomanació Justificació 

Traslladar a 
PM de PD 
i/o d'ED 

2021- Arts i 
humanitats 

Incluir los criterios para la 
evaluación del informe anual del 
estudiante en el procedimiento de 
evaluación anual de los 
doctorandos 

Es traslladarà al Pla 
de Millora en un 
futur 

Traslladar a 
PM de PD 
i/o d'ED 

2021- Arts i 
humanitats 

se detecta que los criterios para la 
evaluación del informe anual del 
estudiante no son públicos, lo que 
ha de ser  
motivo de revisión 

Es traslladarà al Pla 
de Millora en un 
futur 

Traslladar a 
PM de PD 
i/o d'ED 

2021- Arts i 
humanitats 

Se recomienda una primera 
inmersión en la aplicación SAD, 
puesto que se ha detectado que 
inicialmente resulta compleja la 
comprensión para el alumnado, no 
llegando dicha información a 
constituir una base de datos para 
entender los resultados derivados 
de la actividad formativa y de los 
resultados del conjunto de 
estudiantes y de sus tesis 
doctorales 

S’ha definit la 
proposta PM-22-
23-ANCO-05 

Traslladar a 
PM de PD  

2021- 
Antropologia i 
comunicació 

Fomentar la participación de los 
doctorandos en la organización de 
las actividades específicas. 

S’ha definit la 
proposta PM-22-
23-ANCO-07 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i 
dels seguiment que estem fent en aquest informe 
considerem necessari  incorporar les següents 
accions de millora al pla de millora del programa: 
 
 Incorporar una sessió introductòria al SAD per 

als nous estudinats a la jornada de benvinguda. 
PM-22-23-ANCO-05 

 
 Conscienciar als directors i directores de tesi de 

la importància de l’avaluació en termes de 
realització de la tesis, més enllà d’un mer tràmit 
administratiu. PM-22-23-ANCO-06 

 
 Difondre la importància de les valoracions 

incorporades a les observacions del SAD. PM-
22-23-ANCO-06 

 
 Fomentar la participación de los doctorandos 

en la organización de las actividades 
específicas. PM-22-23-ANCO-07 
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Desestimat 2021- Arts i 
humanitats 

Aumentar las acciones de 
formación que se desarrollan en 
lengua inglesa para, entre otros 
objetivos, cubrir una de las 
necesidades que se evidencia son 
demandadas a tenor del gran 
número de estudiantes 
internacionales en el conjunto de 
programas de doctorado de la EPI 

L’ED té definida la 
proposta 2019-20 
PM-ED-1.2-01 

 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

L’Estàndard 2 es considera transversal, per tant el anàlisis i justificació de la valoració de l’assoliment d’aquest estàndard 

es presenta a l’informe de seguiment de l’ED (ISU) aprovat pel CDE i publicat a la web de qualitat del doctorat. 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ) 

L’Estàndard 3 es considera transversal, per tant el anàlisis i justificació de la valoració de l’assoliment d’aquest estàndard 

es presenta a l’informe de seguiment de l’ED ISU i més concretament a l’Informe de seguiment del SIGQ de l’Escola 

aprovat pel CDE i publicat a la web de qualitat del doctorat. 

Estàndard 4: Adequació del professorat 

4.1.El professorat té una activitat de recerca acreditada 

Plantilla docent / investigadora 
2019
-20 

2020-
21 

2021-
22 

Valor 
objecti

u  

Valor 
llinda

r 

Acció 
de 

millor
a 

Comentar
is 

Nombre professors del programa (9.1) 27 31 31 no no     
Nombre directors col·laboradors (9.2) 14 20 19 20 10     
Total directors de tesi  41 51 50 50 40     
Directors dirigint tesis (9.3) 40 42 45 45 35     
% Directors que no dirigeixen (9.4) 2% 18% 10%  5%  10%     
Directors tesis defensades (9.5) 2 6 7 10 5     
Professors amb sexennis   30 30 25    
Directors tesis defensades amb sexennis   6 10 5    
Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis 
defensades (9.7)  

92,59
% 

85,71
% 90% 80%   

Percentatge de sexennis vius del professorat (9.6)  
92,86

% 
96,77

% 90% 80%   

ANALISIS 

 
Analitzats els indicadors corresponents des de la darrera acreditació, l’estàndard 4.1, segueix sent 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. Actualment el programa compta amb 31 professors i 19 directores de tesi col·laboradors, 

a la pàgina web de línies d’investigació (http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7701/arees-de-

recerca/) es pot consultar per cada programa de doctorat i línies d’investigació el professorat i els directors de tesi 

col·laboradors adscrits, així com el currículum de tots ells. 

 
Sexennis d’investigació  
 
El percentatge de professors amb sexenni vius és de 97% i el percentatge de directors de tesis defensades amb sexenni 

és de 86%, aquest darrer ha disminuït lleugerament respecte el curs anterior que era del 93% practicament .  

 

https://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/verificacio-seguiment-acreditacio/
https://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/verificacio-seguiment-acreditacio/
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Per tant segons els indicadors anteriors, podem dir que el Programa de Doctorat segueix complint amb la rubrica cap 

a l’excel·lència ja que com a mínim tres quartes parts del professorat associat al programa de doctorat que ha dirigit 

tesis doctorals té una activitat de recerca acreditada. 

ACTUACIONS 

 

VALORACIÓ FINAL I BONES PRÀCITQUESDE L’ESTÀNDARD 4.1 

        En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                                   S’assoleix amb condicions                          No s’assoleix 
  

Tenint en compte la valoració de progrés cap a l’excel·lència del subestàndard 4.1. avaluat al procés d’acreditació del 

2020 per Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, i que el professorat que participa al 

Programa de Doctorat continua acreditant una activitat de recerca àmplia i diversa que s’estructura a partir de 

diversos elements, tal com van ser expressats a la memòria de verificació i a l’autoinforme d’acreditació, entre els 

quals la participació en grups de recerca, l’obtenció de projectes de recerca en el marc de convocatòries competitives, 

tant nacionals com internacionals, així com a nivell de publicacions científiques. Un 96 % del professorat del programa 

disposa actualment d’un sexenni viu i d’un mínim de 5 publicacions científiques indexades en els darrers 5 anys. Tots 

aquests indicadors no han canviat substancialment des que es va presentar l’autoinforme d’acreditació, atès que el 

professorat és bàsicament el mateix 31 per els dos darrers cursos  i 29 per l’acreditació. I per tant el valorem 

l’estàndard 4.1 en progrés vers a l’excel·lència. 

 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

1) Seguiment propostes de millora anteriors ( PM 2016 i 2019 o 2020) 

 El pla de millora del curs 2015-16 esta completament implantat.   
 
El pla de millora del curs 2020-21  incorpora les següents propostes de 
millora sobre l’ES 4 completament  implantades. 

codi Proposta/es de millora 

2020-21-PM-DAC-4.2 Incorporar professorat col·laborador 

 
2) Seguiment propostes de millora acreditació 

Les propostes de millora procedents de l’acreditació que el programa 
desestima, incorpora al seu pla de millora i/o  ja ha començat a 
treballar són: 

Proposta/ 
decisió 

Acreditació Recomanació Justificació 

Traslladar a 
PM de PD 

2021- Arts i 
humanitats 

Revisar la distribución/asignación de 
tesis doctorales entre la/os 
investigadora/es de las líneas de 
investigación incluidas en los 
programas de doctorado que 
cumplen o pudieran cumplir los 
requisitos establecidos en normativa. 

  
S’ha definit la 
PM-22-23-ANCO-
09 

 

Desestimat 2021- 
Antropologia i 
comunicació 

Definir algún plan de previsión en el 
PD en Arqueología y Comunicación 
que permita el mantenimiento de la 
excelente cualificación del 
profesorado ante las futuras 
jubilaciones. 

Institucional, la 
URV ha definit un 
pla per cobrir 
jubilacions 

 

 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la 
titulació i del seguiment que estem fent en 
aquest informe considerem necessari  
incorporar les següents accions de millora: 
 
 Aungmentar el nombre de professorat 

hàbil per a la direcció de tesis. PM-22-23-
ANCO-08 

 Augmentar el nombre de co-direccions 
per esponjar la dedicació dels actuals 
directors/es de tesi i per donar cabuda a 
professorat novell i/o sense requisits 
plens per a dirigir de manera única. PM-
22-23-ANCO-09 

 

  

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

ANALISIS  

 
Analitzats els indicadors corresponents des de la darrera acreditació, considerem que el volum de professors del programa (31) 

i de directors de tesi col·laboradors ( 19) , per tant un total de 50 possibles directors det tesi són suficients a priori per atendre 
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als doctorands actuals 95 i als futurs ( uns 20  doctorands de nou accés cada curs) gràcies a les codireccions i a participació de 

directors de tesi en col·laboració. Caldria tendir a reduir el nombre de professorat col·laborador, pel fet que és una figura 

externa i poc implicada en el programa en general, i augmentar el nombre de professors del programa, atenent sobretot a les 

baixes per jubilació que s’estan produint i que manquen de reemplaçament adequat.Els directors de tesi en col·laboració son 

directors/es de tesi novells en tasques de supervisió o extern que aporten coneixements específics en certs àmbits  menys afins 

al programa i per tant diem que col·laboren en el programa i dirigeixen les tesis en col·laboració amb els professors del 

programa. 

 

A octubre de 2022 (moment de finalització del curs 2021-22) del total de 50 directors de tesis que participaven al programa 
n’hi havia només un 10% que no dirigien tesis i per tant poden assumir tesis i s’espera també que s’alliverin directores de tesi 
de les tesis que es vagin defensant aquest curs. 
 
A més com es constata a l’estàndard 4.1 el professorat té el reconeixement i l’experiència necessària i per tant és molt 
adequat per dirigir tesis doctorals. 
 

Segons l’anterior podem valorar que el professorat és suficient per dirigir les tesis doctorals matriculades però que es troba al 

límit i cal una redefinició de diferents aspectes que permeti millorar la seva tasca, com ara l’establiment d’un límit de tesis 

possibles a dirigir en solitari que podria tenir un escreix incorporant co-direccions. En el cas de directors novells, la comissió 

acadèmica assigna com a tutor un professor amb experiència en direcció de tesis. Tot i això, com es dedueix dels informes de 

seguiment i modificació, la plantilla de directors de tesi del programa és dinàmica i hi pot haver petits canvis que no impliquen 

una modificació substancial i que es comunicaran a AQU en el moment de presentar una modificació de la memòria de 

verificació. Aquest petits canvis són deguts a jubilacions o canvis d’adscripció que es detallen a la pàgina 3 de l’ISPD. 

La distribució del professorat entre línies d’investigació del programa segueix sent adequada i es correspon a la presentada a 

l’acreditació dels programes de doctorat, ja què el volum d’altes de professorat s’ha reduït considerablement i per tant 

considerem que és adequada i encaixa amb la distribució d’estudiants per línies d’investigació.  

ACTUACIONS IMPLANTADES 

Cal destacar que en el període posterior a l’acreditació s’ha tingut una cura especial en l’acceptació de candidats, en el sentit 

d’ajustar bé la seva proposta de doctorat a les línies de recerca del doctorat i a la disponibilitat de les possibles direccions 

existents. S’ha redefinit mínimament la perspectiva de la setmana del DAC, tot mantenint, com a central, la presentació dels 

projectes de recerca i l’estat de la recerca dels i les doctorands i les doctorandes, i mirant de centrar les conferències i seminaris 

cap a qüestions més instrumentals que no pas temàtiques. S’han fet accions per a implicar el 10% dels professor sense direcció 

de tesi en la direcció de noves tesis. 

VALORACIÓ FINAL I BONES PRÀCTIUQUES DE L’ESTÀNDARD 4.2 

        En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                            amb condicions                          No s’assoleix 
  

Tenint en compte la valoració de progrés cap a l’excel·lència  del subestàndard 4.2. avaluat al procés d’acreditació del 2020 per 

Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya. I l’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de 

professors i professores continua sent molt adients i no s’han fet pràcticament modificacions per tant el nombre de directors 

constinua sent adient per dirigir les tesis doctorals i atendre les tesis doctorals, i, si fos el cas, per impartir les activitats 

formatives del programa. El 97% del professorat disposa de sexennis vius. Aquest valor seria més elevat si es computessin els 

professors amb sexennis assimilats que no poden demanar ja que són externs a la universitats i pertanyen a centres 

d’investigació. 

Valorem l’estàndard 4.2 en progrés vers a l’excel·lència. 

 

 SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

1) Seguiment propostes de millora anteriors ( PM 2016 i 2019 o 
2020) 

 El pla de millora del curs 2015-16 esta completament implantat.   
 

 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i del 
seguiment que estem fent en aquest informe 
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El pla de millora del curs 2020-21  incorpora les següents propostes 
de millora sobre l’ES 4.2 que s’implanta progressivament. 

codi Proposta/es de millora 

2020-21-PM-DAC-4.2 Incorporar professorat col·laborador 

 
2) Seguiment propostes de l’acreditació 

A l’informe d’avaluació de l’acreditació no s’identifiquen propostes 
de millora sobre l’ES 4.2. 

considerem necessari  incorporar les següents accions de 
millora: 
 

 Analitzar número de tesis dels professors del 
programa dirigides a la vegada. PM-22-23-ANCO-08 

 Establir, en principi de manera orientativa, un 
màxim de tesis a dirigir per a cada professor, tot 
tenint en compte, entre altres, la seva càrrega 
docent, de gestió, etc. PM-22-23-ANCO-08 

 Sondejar noves possibles co-direccions externes que 
permetin assumir de manera més completa les 
diferents temàtiques i camps generals de les línies 
de recerca. PM-22-23-ANCO-10 

 Aconseguir alguna mena de suport per a les tasques 
de coordinació del doctorat per part, per exemple, 
del personal de suport a la recerca, quan n’hi ha, 
dels Departaments implicats al doctorat. 

   

 

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

L’Estàndard 4.3 es considera transversal, per tant el anàlisis i justificació de la valoració de l’assoliment d’aquest 

estàndard es presenta a l’informe de seguiment de l’ED (ISU) aprovat pel CDE i publicat a la web de qualitat del doctorat. 

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 

Internacionalització 

2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

Valor 
objectiu  Valor llindar 

Acció de 
millora Comentaris 

Tesis llegides altre idioma 

1 1 4 

no      

  

Tesis redactada altre 
idioma 1 1 4 

 no     
  

Núm cotuteles 0 0 2  5  2     

Núm tribunals amb 
membres estrangers 0 3 5 

 no     
 

Núm membres estrangers 
dels tribunals 0 5 11 

no      
 

Núm mencions 
internacionals 0 1 4 

 10  5   
 

Núm directors tesis 
estrangers 0 2 3 

 5  3   
 

ANALISIS 

Com mostra de la internazinalització del programa s’observa que de les tesis defensades en el programa durant aquest cursos 
6 s’ha redactat en una altre idioma i 6 s’han defensat en un altre idioma, a més 5 tesis han obtingut la menció internacional.  I 
dos tesis s’ha defensat en el marc del programa de cotuteles. 
 
El grau de participació de professorat estranger en els tribunals de tesis és elvat amb un total de 16 membre estrangers han 
format part dels 8 tribunals amb membres estrangers.  
 
El programa compta actualment amb la participació de 4 directors internacionals  que estan dirigint 5 tesis. 
 
Per tant, el programa de doctorat compta amb la presència de persones expertes internacionals en els tribunals de tesis i en 
les comissions de seguiment i informes previs com mostren els indicadors analitzats anteriorment.  

https://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/verificacio-seguiment-acreditacio/
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ACTUACIONS IMPLANTADES 

 
 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

        En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                           S’assoleix amb condicions                          No s’assoleix 
 

enint en compte la valoració de en termes de s’assoleix del subestàndard 4.4. avaluat al procés d’acreditació del 2020 per 
Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya. I que el programa de doctorat compta amb la presència de 
persones expertes internacionals en els tribunals de tesis ( 16 membres) i en les comissions de seguiment i informes previs com 
mostren els indicadors analitzats. I compta amb 4 directors de tesis internacionals.  

Valorem l’estàndard 4.4 en progrés vers a l’excel·lència. 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

1) Seguiment propostes de millora anteriors ( PM 2016 i 
2019 o 2020) 

El pla de millora del programa no incorpora propostes de millora 
sobre l’ES 4.4. 
 
 El pla de millora del curs 2015-16 esta completament implantat.   
 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions  
A l’informe d’avaluació de l’acreditació no s’identifiquen propostes 
de millora sobre l’ES 4.2. 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i del 
seguiment que estem fent en aquest informe considerem 
necessari  incorporar les següents accions de millora: 
 Oferir beques per mobilitat . Estudiar la possibilitat 

d’incrementar el nombre i la quantia de les ajudes a la 
mobilitat i el suport Administratiu per a la seva gestií, 
a fi d’augmentar el nombre de tesis amb menció 
internacional. PM-22-23-ANCO-11 

 Valorar la possibilitat d’establir ajudes per a 
l’assistència a la setmana del DAC. PM-22-23-ANCO-
12 

 
 

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

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

Els recursos materials específics que els programes de doctorat posen a disposició dels seus estudiants estan directament 

relacionats amb les línies i grups de recerca dels programes i aquests han variat poc respecte la verificació i acreditació 

del programa de doctorat. Els grups de recerca estan distribuïts en els diferents departaments, aquests grups de recerca 

tenen una qualitat consolidada en la seva recerca i disposen dels mitjans materials per donar suport al nombre de tesis 

doctorals que els programes ofereixen. EL  doctorand o doctoranda també disposa dels recursos materials de la Facultat 

de Lletres. En el cas del DAFITS es compta amb una Sala de reunions on s’imparteixen seminaris. Disposa també de l’Arxiu 

d’Etnografia de Catalunya, que es troba al edifici de l’aulari, es fa servir con a sala de conferencies on reconeguts 

investigadors d’arreu del món, de manera presencial, imparteixen classes magistrals on els principals receptors son els 

alumnes de doctorat sensibles a la matèria d’estudi. A més, s’ha habilitat recentment una sala amb taules i ordinadors, 

on poden treballar simultàniament fins a 10 persones, i que està destinada a la utilització per part dels alumnes de 

doctorat (especialment becaris) i també investigadors post-doc. En el cas del DEC, es disposa d’una sala per a doctorands, 

on els estudiants es poden connectar amb portàtils, a més d’un important dispositiu de recursos audiovisuals, incloses 

càmeres, laboratoris d’edició i platós. Tots aquests recursos van ser detallats a la memòria del programa a l’apartat 7 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

         En progrés vers l’excel·lència                  S’assoleix                      S’assoleix amb condicions                          No s’assoleix 
 

Tenint en compte la valoració de favorable del subestàndard 5.1  avaluat al procés d’acreditació del 2020 per Comissió 
d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, el programa valora que els recursos materials i els altres serveis són 
molt adequats per garantir el desenvolupament de la recerca que han de dur a terme les persones doctorandes. 

Valorem l’estàndard en termes de favorable 

x

x   

   

x

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

 

L’Estàndard 5.2  es considera transversal, per tant el anàlisis i justificació de la valoració de l’assoliment d’aquest 

estàndard es presenta a l’informe de seguiment de l’ED (ISU) aprovat pel CDE i publicat a la web de qualitat del doctorat 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats 

6.1 Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell 
establert al Marc català de qualificacions per a l'educació superior (MCQ) per als programes de doctorat. 

ACTUACIONS IMPLANTADES  

El desenvolupament del programa durant els cursos posteriors a l’acreditació considerem des de la coordinació que continua 
sent molt adequat, tenint en compte les dimensions del programa i els recursos disponibles. Cal remarcar que els anys 2021 i 
2022 s’han defensat un total de 15 tesis doctorals. 
 
Per la seva banda, les activitats de formació proposades tant pel programa com per la pròpia Escola de Doctorat (activitats de 
formació transversal) es consideren apropiades i el feedback rebut per part dels estudiants és positiu. Des de l’inici del 
Doctorat, i de manera cada cop més creixent, s’han anat programant accions formatives, com ara un seminari anual / un 
Seminari de recerca específic per als doctorands / Tallers / Doctorals DAYS , en què els doctorands van poder presentar l’estat 
de les seves recerques.  
 
Quant a les activitats de formació transversal ofertes per l’Escola de Doctorat, aquestes són àmpliament aprofitades pels 
nostres doctorands i donen un valor afegit molt important a la seva formació com a investigadors.  
 
Cal remarcar que les activitats formatives proposades  s’organitzen en espanyol i/o anglès i amb suficient temps d’antelació 
perquè tots els doctorands, fins i tot els que estan matriculats en règim de dedicació parcial, puguin realitzar-les. 
D’aquesta manera, també es dona resposta a un dels suggeriments rebuts en el procés d’acreditació. 

ANALISIS  
 

El programa considera que les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents amb el perfil de formació i 

els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics i que el programa de doctorat i els estudiants adopten un paper actiu en 
el procés d’aprenentatge i d’elaboració de la tesi doctoral  

 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

        En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                            amb condicions                          No s’assoleix 
 

Tenint en compte la valoració de en progrés cap a l’excel·lència del subestàndard 6.1 avaluat al procés d’acreditació del 2020 

per Comissió d’Evaluació Insitucional i de Programes d’AQU Catalunya. I que el programa continua valorant molt positivament 

l’assoliment d’aquest estàndard perquè considera que les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents 
amb el perfil de formació i els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics i que el programa de doctorat i els estudiants 
adopten un paper actiu en el procés d’aprenentatge i d’elaboració de la tesi doctoral, que posen de manifest un alt nivell de 
formació i satisfan molt adequadament els requisits del nivell de qualificació requerit pel MCQ 

La metodologia utilitzada i les activitats formatives desenvolupades s'alineen satisfactòriament amb els resultats 
d'aprenentatge. Els criteris d'avaluació dels DAD, els plans d'investigació i les tesis doctorals són molt pertinents per certificar 
que tots els doctorands i totes les doctorandes han adquirit els resultats d'aprenentatge. 

A més les tesis doctorals responen a una planificació temàtica coherent amb els grups i les línies d'investigació o de transferència 
de coneixement del professorat. 

El programa valora  l’estàndard 6.1 com a assolit. 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 
 

1) Seguiment propostes de millora anteriors ( PM 2016 i 2019 
o 2020) 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i del 
seguiment que estem fent en aquest informe 

x

x   

   

https://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/verificacio-seguiment-acreditacio/
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 El pla de millora del curs 2015-16 esta completament implantat.   
 
El pla de millora del curs 2020-21  incorpora les següents propostes de 
millora sobre l’ES 6 que s’han implantat satisfactòriament  
 

2020-21-
PM-DAC-
6.1 

Visibilitat de 
resultats, 
publicacions i tesis 

Elaborar millor comunicació de lectura de 
tesis o publicació d’articles 

 
Increment del nombre de notícies sobre la investigació, les tesis i les 
publicacions  

 
2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions 

 
Les propostes de millora procedents de l’acreditació que el programa 
desestima, incorpora al seu pla de millora i ja ha començat a treballar 
són: 

Prop
osta/ 
decis
ió 

Acre
dita
ció 

Recomanació Justificació 

Dese
stim
at 

202
1- 
Arts 
i 
hum
anit
ats 

Se estima la necesidad de un análisis 
de la situación actual que permita 
establecer las acciones oportunas 
para que el tiempo de permanencia 
se ajuste al establecido en la 
Memoria de verificación, 
considerando de manera 
diferenciada estudiantes a tiempo 
completo y tiempo parcial 

Els doctorands compleixen 
amb la permanencia i els 
coordinadors analitzen la 
seva situació a través del 
SAD i EVIA 

 

 

considerem necessari  incorporar les següents accions 
de millora: 
 

 Ressaltar el valor de l’acte de defensa de les 
tesis com a procés d’aprenentatge per els/les 
doctorands/es i promoure’n la seva 
assistència., bé sigui de manera presencial bé 
de manera virtual. PM-22-23-ANCO-13 
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6.2.El nombre de tesis doctorals defensades, la seva durada i els resultats científics que se’n deriven són 
adequats i coherents amb el perfil formatiu pretès. 

 

Resultats 2019-20 2020-21 2021-22 

Valor 
objectiu  

Valor 
llindar 

Acció de 
millora Comentaris 

Tesis defensades TC total 1 5 4 5 3     

Tesis defensades TP total 1 0 4 3 1     

Total tesis defensades 2 5 8 8 5     

Durada a TC 3,10 4,90 4,92 5 6     

Durada a TP 4,60 0,00 5,73 7 8     
% Tesis defensades Mencions 
internacionals 0,0% 20,0% 50,0% 50% 30%     

Tesis defensades cum laude 2 5 5       

% Tesis defensades cum laude 100,0% 100,0% 62,5% 80% 70%     
Resultats científics derivats de les 
tesis doctorals  48 46 50 30   
% estudiants amb estades de 
recerca 1,1% 2,3% 3,2% 15% 5%   

% Abandonaments 0,0% 0,0% 0,0% 0% 5%   

ANALISIS  

De les 12 tesis defensades durant els cursos posteriors a l’acreditació 5 s’ han defensat el curs 2020-21 i 8 el curs 2021-22. La 

durada mitjana de les tesis aquest darrer curs ha estat de 4,92 anys pel temps complet i 5,73 pel temps parcial. S’observen que 

aquest dos anys s’ha estabilitzat la durada en pràcticament 5 anys. Que és molt raonable en l’àmbit de les humanitats, atès que 

una part important dels/ de les estudiants combinen l’elaboració de la tesi amb un treball que no hi està vinculat directament.  

D’aquestes 8  tesis defensades el curs passat, el 50% han rebut la Menció Internacional i 65% han obtingut la qualificació de 

cum laude. 

Els indicadors sobre la totalitat del període indiquen un grau d’internacionalització i també de mobilitat raonable per l’ambit 

però que cal potenciar i augmentar gradualment. El percentatge d’assoliment de la menció Cum Laude es pot considerar 

satisfactori. Hi ha un nombre reduït de tesis que s’han redactat i s’han defensat en anglès. 

Abandonament del programa de doctorat 

La taxa d’abandonament del programa és baixa, són pocs els casos comptabilitzats un xx% en el tot el període. 

Resultats científics de les tesis doctorals 

Els resultats en publicacions d’aquestes tesis, obtinguts manualment, a partir del document que se sol·licita als/a les 

doctorandes quan fan el dipòsit de la tesi, dona una mitjana de 2/3 publicacions per cada tesi defensada. Com és relativament 

habitual en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials. 

ACTUACIONS IMPLANTADES  

 
 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

        En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                            S’assoleix amb condicions                          No s’assoleix 
 

Tenint en compte la valoració de favorable  del subestàndard 6.2  avaluat al procés d’acreditació del 2020 per Comissió 
d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya. I que els indicadors analitzats continuen posant  de manifest que la 
sèrie temporal de tots els indicadors de rendiment acadèmic és molt coherent amb la tipologia d'alumnat i amb programes 
equivalents, i mostra clarament la millora contínua dels programes de doctorat i de les tesis defensades amb aproximadament 
un 80% de tesis amb qualificació cum laude i un 35% amb menció internacional. 

El programa valora  l’estàndard 6.2  com a assolit. 

 

x

x   
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SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

1) Seguiment propostes de millora anteriors ( PM 2016 i 2019 
o 2020) 

El pla de millora del curs 2015-16 esta completament implantat.   
 
El pla de millora del curs 2019-20  incorpora les següents propostes 
de millora sobre l’ES 6  que s’han implantat satisfactoriament: 

codi Proposta/es de millora 

2020-21-PM-DAC-6.1 Visibilitat de resultats, publicacions i tesis 

 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions 
 

A l’informe d’avaluació de l’acreditació no s’identifiquen propostes 
de millora sobre l’ES 4.4. 
 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i del 
seguiment que estem fent en aquest informe no 
considerem necessari  incorporar millores. 
 
 

6.3. Els doctorands, les doctorandes, les persones titulades i el professorat estan satisfets amb la formació 
que proporciona el programa de doctorat i amb els seus resultats. 

Gràcies a la implantació del PR-ED-025 Avaluació de la satisfacció s’ha analitzat la satisfacció dels doctorands i dels 

directores de tesi, l’estudi més recent que s’ ha elaborat és al novembre de 2022, que corresponen a les enquestes de 

satisfacció del curs 2021-22. 

Estudiants de doctorat 

 El total d’enquestes complimentades per doctorands ha sigut de 58 

 . La taxa de participació ha sigut de 66% 

 El total d’Incidències han sigut de 10 i  17 propostes de millores  

 El total d'aspectes positius ha estat de 20 

 E grau de satisfacció total dels estudiants de Doctorat ha estat d’un 8,7 

a) Anàlisis del Grau de satisfacció global dels doctorands i doctorandes del programa. 
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b) Anàlisis de les incidències, problemes , aspectes positius i propostes de millora  

17.Incidències i/o problemes detectats 

Resposta  

Ninguno  

Carencia de actividades formativas más específicas en Antropología 

Creo que el ICE debería ofrecer mayor variedad de cursos  

Desde la coordinación del doctorado en Antropología y Comunicación no hay una gestión eficaz de la información sobre aspectos como 
becas de movilidad. Todo se remite a otras instancias de la institución.  

Es desincentiva l'us del català al seminaris i presentacions públiques dels i amb alumnes. El programa es poc sensible a la diversitat dels 
estudiants en molts altres aspectes.   

Horarios de algunas actividades y cursos de la formación transversal aún son de acceso limitado para quienes estamos en el cono sur.  

La URV incompleix sistemàticament l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) i nega l'opoció a prorrogar el contracte 
predoctoral un quart any, tal com dicta la normativa. Això, a més de ser il·legal, encara precaritza i penalitza més les estudiants de 
doctorat. De poc importen les millores que es puguin fer des dels programes de doctorat, si no es compleixen els MÍNIMS establerts per 
llei sobre les condicions contractuals de les treballadores. 

La URV no compleix l'EPIF i no prorroga els contractes un 4t any com estableix la normativa. De poc serveix un programa de doctorat ben 
estructurat si no garanteix uns mínims de dignitat i legalitat des de la base. 

NIL  

Nil  

Ninguno.  

Ninguno.   

No tener acceso virtual a algunas actividades, como la lectura de tesis.    

Problemas de articulación para tomar asignaturas de Máster o pregrado 

Referent al moodle trobo que el programa de doctorat té aspecte de desordenat, que no vol dir que ho estigui, però no té una 
visualització clara 

Zero incidències.  

18.Aspectes positius destacables 

ID de la 
resposta Resposta 

537 Atención por parte del director se tesis y coordinación del doctorado  

554 

El coordinador de mi doctorado está siempre atento a los cambios, propuestas, talleres, etc. Mi director de 
tesis lleva un riguroso sistema de seguimiento de tutorías y avanzamos bastante bien en el desarrollo de la 
tesis. 

579 

I am extremely happy with my Program. I am not the same way I came in.   I thank the Rector of the University 
for the great team, special thanks to my Supervisor, Prof. Maria Asuncion Huertas-Roig, the Coordinator of my 
Program, Prof. Enric Castello for their cooperation and understanding to making me a better researcher, as 
well as all the Professors in Anthropology and Communications and other staff of the University who have 
tutored me in other courses, from other faculties and not forgetting the entire Doctoral team, and the CRAI, 
and Spainairds generally for the enabling and conducive environment for my family and me to live and study 
in Spain. 

614 Profesorado de excelente nivel, seminarios pertinentes, director de tesis orientador y presente. 

618 
La recuperació d'algunes activitats presencials com la setmana del DAC.  La predisposició total dels meus 
directors de tesi sempre que els he requerit.  

620 

El tiempo de respuesta a las inquietudes que van surgiendo en el día a día. La calidez y disposición de personal 
administrativo y docente para responder a inquietudes. La organización y cumplimento de las actividades 
académicas y de formación. La información permanente de eventos (congresos, concursos, movilidades).  

622 Excelente disposición del equipo de coordinación.  

719 Per mi el més destacable són les meves directores i la possibilitat de fer estades a l'estranger 
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724 La calidad académica y el acompañamiento de coordinadoras de tesis es positivo al 100%  

772 La comunicación, coordinación, interés  y calidad de los profesionales del programa es excelente.  

783 Perfect 

784 
L'atenció i el seguiment per part de les persones encarregades de la direcció de la tesi i del programa de 
doctorat, així com pel personal tècnic de suport dins el Departament, és excel·lent. 

817 Excelente coordinación 

852 Muy alto nivel de profesionalismo 

858 programa Open Learning 

866 

-El contacto permanente que se puede tener con profesores y personal administrativo, quienes resuelven 
inquietudes de manera oportuna. - La calidad y experticia de los profesores. - El cumplimiento de las 
actividades planteadas (cursos, talleres, seminarios). - La oferta variada de cursos. 

869 
Atención oportuna y seguimiento de parte del Coordinador del programa. Pertinencia en los seminarios. 
Atención  y orientación precisa del tutor. Servicio eficiente  del CRAI Apoyo administrativo con atención.  

998 

Información en tiempo, acceso  a eventos a distancia, atención  y apoyo constante, solidario y comprometido 
por parte del Coordinador Dr. Castello y de los integrantes de la Comision Academica. Acceso a los servicios de 
biblioteca, cursos y otros eventos académicos.   

1039 Flexibilidad, buen trato, predisposición por parte de coordinadores y tutores 

1040 La comunicación es muy adecuada y la atención de mucha calidad y cercanía.  

19.Propostes de millora 

ID de la 
resposta Resposta 

530 Complir amb el que diu l'EPIF i garantir un pla d'estabilització pel PDI 

579 
I appreciate the efforts towards the mental health of the Ph.D. students, may the courses and awareness 
continue please, Thanks. 

609 enlazar con posibles empresas, clientes o redes de trabajo y o estudio 

614 

Aumentar cantidad y  diversidad de cursos y seminarios para cada línea de investigación. Los cursos de 
formación transversal son poco variados y muchos tienen cupos insuficientes. Disponer de una base de 
ponencias y cursos grabados de acceso a quienes tenemos una diferencia horaria importante, aunque sea de 
forma temporal y bajo alguna forma de preinscripción condicionada a su visualización. 

618 

M'agradaria que hi hagués més varietat amb els cursos de l'ICE i també que en la setmana del DAC les sessions 
siguin més variades, normalment els enfocaments de les sessions sempre són similars i allunyades (en el meu 
cas personal) de la nostra recerca.  

620 Establecer un periodo de actividades presenciales. 

622 Mejorar la integración y simplificar el acceso a las asignaturas de otros programas (Open Learning). 

719 Per part de l'ICE masses cursos repetitius 

724 

Pienso que no todos los estudiantes (sobre todos quienes venimos del extranjero) conocemos los 
procedimientos administrativos por los cuales se deben pasar para realizar el doctorado (desde el inicio hasta 
el final) y ese acompañamiento, o al menos, asesoría para realizar los procedimientos administrativos, no 
existen o al menos no de la manera en como yo esperaría que se me expliquen. 

772 

Como sugerencia se podría brindar una mayor estructura en el acompañamiento a los estudiantes de 
doctorado, aunque los asesores son excelentes, el trabajo es muy individual y autónomo y podría ayudar si 
hubieran momentos hito de evaluaciones conjuntas (seminarios permanentes) con otros compañeros. 

783 
1. Reminders for Courses should also be sent 2 hours on the day of the courses  2. Supervisors should consider 
the mental health of their Supervisees 

817 Disponer software de análisis de datos (por ejemplo Atlas Ti) 

850 
I think you could broaden the offer of courses and training programs and encompass more specific topics 
according to the PhD program.  
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852 Ninguna 

858 La semana del DAC debería tener un enfoque más metodológico/práctico  

866 Hace falta la presencialidad, aunque se entiende por la situación actual en medio de la pandemia. 

1039 Más seminarios formativos en el año 

1040 

Valoro positivamente que el programa de un peso a la autoformación y la autonomía del estudiante, aunque 
quizás se podría incorporar en la evaluación anual alguna instancia que exija a los doctorandos la exposición 
de sus trabajos de investigación en el formato de la defensa final.  

 

Directors/es de tesi 

 El total d’enquestes complimentades per directors/es de tesi ha sigut de 19.La  ratio de participació ha sigut de 

42% 

 El total d’Incidències ha sigut de 6 i 7 propostes de millores 

 El total d'aspectes positius ha estat de 10  

 El grau de satisfacció total del Doctorat és d’un 7,7 

 

a) Anàlisi del grau de satisfacció global dels directores i directores de tesis. 
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b) Anàlisis de les incidències, problemes , aspectes positius i propostes de millora  

 
26.Incidències i/o problemes detectats 

ID de la 
resposta Resposta 

334 Demasiado burocratico 

372 De vegades, falta de claretat amb el SAD 

513 Tres años son pocos para hacer una tesis 

584 Mucha burocraciaI 

694 
Para alguien que no viene de la antropología es complejo realizar la tesis sin tomar cursos del área. 
Dificultad con la información sobre el proceso de entrega y defensa de tesis. 

764 De vegades, algunes dificultats d'entendre segons quines gestions 

  

  

27.Aspectes positius destacables 
ID de la 
resposta Resposta 

334 Los doctorandos 

372 El rodatge i el nivell assolit pel programa 

419 Equip docent 

450 Es un programa evaluado camino a la excelencia. 

513 La internacionalización 

584 INFORMACION 

694 
El equipo es de primera calidad El equipo es muy amable Siempre hay una solución Siempre hay alguien 
disponible para apoyar 

696 Perfecto 

764 L'atenció de la direcció del doctorat 

801 El profesorado El personal administrativo Coloquios Cursos en colaboración con otras universidades 

  

  

28.Propostes de millora 
ID de la 
resposta Resposta 

334 Menos burocracia 

372 

El tema del visat de la CEIPSA, no pot ser que es pretengui que els doctorands/des siguin experts juristes en 
protecció de dades.  L'aplicatiu sobre la ètica hauria de ser clar, senzill i adaptat a les peculiaritats de la 
recerca sociocultural 

419 Suport a la gestió 

450 

- Debería haber más becas predoctorales. - Hay que estabilizar el profesorado en precario para asegurar el 
relevo generacional y eso no se improvisa. A día de hoy lo que está asegurado es la "No continuidad" del 
programa en unos 10 años. 

584 MENOS BUROCRACIA 

694 
Manual claro y sencillo del depósito de tesis Cursos especiales para quienes no vienen del área de la 
antropología para nivelar Acompañamiento directo con tutores, junto con el PLANINV y el SAT. 

696 Todo perfecto  

764 Potser simplificar algún tràmit 

 

ANALISIS  
 

A continuació llistem de les incidències i propostes de millora més rellevants que el programa tindrà en compte els propers 

cursos: 

 Formació especifica en Antropologia i Comunicació per als/les doctorands/es provinents de disciplines alienes. 

 Més formació en metodologia i tècniques 
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 Seguiment més pautat del treball de les doctorandes i doctorands. 

Val a dir que bona part dels elements menys satisfactoris referits a la vessant acadèmica del doctorat que apareixen a les 

enquestes dels/les estudiants són deguts en general a la impossibilitat material per part de la coordinació acadèmica i, en 

menor mesura, del professorat del programa, de satisfer-los en termes de temps i de dedicació. Un doctorat amb gairebé un 

centenar d’alumnes precisa d’una coordinació molt més professionalitzada que la que permet la URV. Des de la coordinació 

del programa es tenen clares les possibles i necessàries millores a implementar, però també la incapacitat i impossibilitat 

d’aplicació de la major part degut als dèficits assenyalats.  

Respecte les bones pràctiques indicades a les enquestes de satisfacció s’observa que els comentaris positius són en gran majoria 

per alabar i destacar el servei, el suport, l’atenció i dedicació del personal acadèmic i d'administració de la URV. I per tant això 

es reflexa també amb bons índex de satisfacció al seguiment i atenció per part del director/s de tesi, al sistema d’avaluació de 

l’activitat i al pla d’investigació que fa la URV i a l’atenció rebuda per la coordinació del programa i la comissió acadèmica. 

 
I també s’observen comentaris positius que en la seva majoria són per alabar i destacar el servei, el suport, l’atenció i dedicació 
de la coordinació i la comissió acadèmica. 

 

ACTUACIONS IMPLANTADES  

 
 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

        En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                            S’assoleix amb condicions                          No s’assoleix 
 

Els doctorands, les doctorandes i el professorat estan molt satisfets amb la formació que proporciona el programa de doctorat, 
i amb els seus resultats, com demostren els valors de les enquestes de satisfacció. La valoració seria de progrés cap a 
l’excel·lència. 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

1) Seguiment propostes de millora anteriors ( PM 2016 i 2019 
o 2020) 

El pla de millora del 2020-21 no incorpora propostes de millora sobre 
l’ES 6.3 el seguiment del doctorand. 
 
 El pla de millora del curs 2015-16 esta completament implantat.   
 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions 
A l’informe d’avaluació de l’acreditació no s’identifiquen propostes de 
millora sobre l’ES 6.3 
 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i del 
seguiment que estem fent en aquest informe 
considerem necessari  incorporar les següents accions 
de millora: 
Fer un seguiment de les persones doctorades en termes de 
publicacions i llocs de treball. PM-22-23-ANCO-14 
 
 

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

 

INDICADORS 

 
18-19 19-20 

20-
21 Valor objectiu 

Valor 
llindar 

Proposta de 
millora 

Taxa d’ocupació   93,5% 90 75  

Taxa d’adequació de la feina als estudis   91,9% 90 70   
Taxa repetició   78% 80 60  

ANALISIS  

Segons els indicadors extrets de l’informe d’inserció laboral d’AQU  un 93,5% dels doctors de la URV en l’ambit de les 
humanitats estan treballant i segons els titulats la seva feina s’adequa a la titulació en un 92%. Aquests doctors 
tornarien a escollir al URV per fer un doctorat en un 78% 

 

x

x   

   

https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=10823


 

 
    21 

ACTUACIONS IMPLANTADES  
 

 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

        En progrés vers l’excel·lència                    S’assoleix                            S’assoleix amb condicions                          No s’assoleix 
 

Tenint en compte la valoració de favorable del subestàndard 6.4  avaluat al procés d’acreditació del 2020 per Comissió 
d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya. I que la taxa d'ocupació es similar a la que es va presentar a 

l’acreditació. El programa valora  l’estàndard 6.4 favorable 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 
 

1) Seguiment propostes de millora 
anteriors ( PM 2016 i 2019 o 2020) 

El pla de millora del programa no incorpora 
propostes de millora sobre l’ES 6.4 
 

2) Seguiment propostes de millora de les 
acreditacions 

A l’informe d’avaluació de l’acreditació no 
s’identifiquen propostes de millora sobre l’ES 6.4 

 
 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i del seguiment que 
estem fent en aquest informe considerem necessari  incorporar les 
següents accions de millora: 
Fer  seguiment de les persones doctorades en termes de la seva vida laboral 
post-doctoral.  PM-22-23-ANCO-14 
 

Valoració, proposta del pla de millora i bones pràctiques 

Identificació de bones pràctiques i punts forts 

La Comissió Específica de programes de doctorat de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes de l’Agència per 

a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya destaca en el seu Informe de Evaluación de la Solicitud de Acreditación 

alguns punts que es poden considerar punts forts del programa : 

 
Informe de Evaluación Externa 

C4. Adecuación del profesorado al programa formativo  

 La alta cualificación del profesorado del PD en Arqueología Clásica, traducida en sexenios (o equivalentes) y 

producción científica. El porcentaje de profesorado y colaboradores y colaboradoras del Programa con sexenio 

vivo es de 74,2% en la URV y 100% en la UAB, que dan un total de 78,4%. Según los datos de directores de 

tesis, el porcentaje sube hasta el 91%.  

 La elevada cualificación académica del profesorado del PD en Antropología y Comunicación. Varios profesores 

poseen más de 3 sexenios (el total de tramos es 70, a una media de 2,6 por profesor) y prácticamente todos 

tienen un sexenio vivo. La participación en proyectos de investigación es amplia, con un buen porcentaje en 

calidad de IP.  

 La alta cualificación académica del profesorado del PD en Estudios Humanísticos. El porcentaje de 

profesorado y colaboradores del Programa con sexenio vivo es de 82,5%. Asimismo, 24 profesores poseen 3 o 

más sexenios y un total de 240 tramos, lo que supone una media de 2,45 por profesor.  

 La alta dedicación de los directores de tesis del PD en Arqueología Clásica. En las tesis de programa 

prácticamente siempre se cuenta con profesorado del programa con codirección externa o con direcciones 

noveles, resultando en una media de tesis dirigidas de 1,6 por profesor.  

 La óptima ratio director-doctorando en el PD en Antropología y Comunicación y la elevada satisfacción del 

estudiantado con el seguimiento y atención realizado por sus directores de tesis.  

x

x   
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 La elevada satisfacción del estudiantado con el seguimiento y atención realizado por sus directores de tesis en 

el PD en Estudios Humanísticos.  

C6. Calidad de los resultados del programa formativo  

 La elevada calidad de las tesis defendidas en el PD en Arqueología Clásica y la calificación de estas (9/12 tesis 

ha obtenido sobresaliente cum laude y 3 mención internacional).  

 La elevada calidad de las tesis defendidas en el PD en Antropología y comunicación y la calificación de estas 

(17/22 tesis ha obtenido sobresaliente cum laude, el resto, sobresaliente y 10 mención internacional).  

Informe de acreditación 

Fortalezas y buenas prácticas 

■ La actividad investigadora del profesorado, avalada por el reconocimiento externo mediante sexenios y la 

participacion en proyectos de investigacion competitivos. 

■ La optima ratio director doctorando y la elevada satisfaccion del estudiantado con el seguimiento y la atencion 

recibida por sus directores de tesis. 

■ La alta calidad de las tesis defendidas y la calificacion de estas (17/22 tesis ha obtenido sobresaliente cum laude, 

el resto, sobresaliente y 10 mencion internacional). 

 

I a més el programa detecta també els punts forts següents: 

- L’alt índex d’internacionalització, amb un nombre elevat d’estudiants foranis, principalment però no única de 

Llationamèrica, degut als vincles de recerca i acadèmics entre l’àrea d’Antropologia i la de Comunicació i diverses 

universitats i institucions de recerca de l’Amèrica Llatina. 

 

 

 

 

 


