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1. Presentació del programa  

El programa de doctorat en Turisme i Oci per la Universitat Rovira i Virgili, verificat pel Consejo de Universidades el 23 de juliol de 

2013 i implantat el curs 2013-14, té com a objectiu principal formar investigadors i professionals que aportin a organitzacions 

acadèmiques, destinacions i corporacions turístiques i d’oci nous conceptes, noves eines d’anàlisi i solucions noves i innovadores per 

afrontar les exigències d’una activitat econòmica que, com poques, està exposada a processos de competència molt accelerats i 

afecta de forma clau la sostenibilitat social i cultural de múltiples regions i ciutats ens els àmbits local i global. 

En aquests primers tres anys de vigència del programa, s’ha reforçat el turisme i l’oci com a àmbit de recerca en línia amb l’Estratègia 

espanyola de ciència, tecnologia i innovació per al període 2013-2020 quan diu que s’han d’identificar i impulsar actuacions de foment 

i promoció de l’R+D+I en àmbits estratègics com el turisme. Tenint en compte l’abast i les característiques de les tesis que s’estan 

desenvolupant en el programa, es posa de manifest també que ha de permetre avançar en l’estratègia ja identificada al Pla nacional 

per a la recerca i innovació de Catalunya de potenciar la incorporació de persones altament qualificades en matèria d’R+D+I en al 

teixit industrial de Catalunya en l’àmbit del “consum d’emocions i experiències”.  

El doctorat en Turisme i Oci s’ha configurat, doncs, com una oferta formativa i investigadora avançada, fortament relacionada amb 

les necessitats d’excel·lència de la recerca econòmica, social i territorial, i de forma destacada, amb l’anàlisi de l’organització espacial 

de l’activitat turística, la competitivitat de les destinacions i de les corporacions turístiques, els impactes econòmics i ambientals del 

turisme als llocs on es localitza, la cultura i creativitat com a elements vertebradors de nous productes, les noves tecnologies digitals 

per a la generació de valor i la gestió de processos, la gestió i comunicació de marques, la planificació i gestió d’atraccions i 

equipaments complexos (des de parcs temàtics, fins a espais naturals d’interès turístic), l’economia del patrimoni històric i 

arquitectònic, l’anàlisi del turisme i el desenvolupament econòmic local i regional i la capacitat i les limitacions del turisme per 

articular estratègies per a l’alleugeriment de la pobresa i per a la millora de la qualitat de vida de les societats on es desenvolupa. 

És una proposta innovadora que dóna resposta, per tant, no només a les necessitats d’anàlisi acadèmica avançada d’un sector 

d’activitat econòmica fonamental en les societats contemporànies des d’un punt de vista productiu, social, territorial i personal sinó 

que, a més, es configura com un element d’impuls dels canvis que, des dels sistemes universitaris, s’han de fomentar per fer efectiva 

la configuració d’una veritable economia del coneixement, amb pensament enriquidor que dóna noves perspectives (i per tant, noves 

alternatives d’acció) a qüestions socials rellevants reconegudes com el turisme i l’oci. Aquest sector ha esdevingut transgressor de 

les fronteres entre àmbits de coneixement, no només entre les ciències socials, sinó en diàleg amb els resultats que s’obtenen des 
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de l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació. A més, en la mesura que forma part d’una tendència general de 

desenvolupar recerca útil per a la generació de valor econòmic, s’adscriu a la necessitat d’aprofitar l’activitat acadèmica per mantenir 

la competitivitat de sectors estratègics i la qualitat de vida de la població. 

Aquestes constatacions s’adiuen amb el fet que el programa de doctorat compta amb diferents tipus d’estudiants que es corresponen 

amb la seva capacitat de donar respostes locals i globals, acadèmiques i professionals relacionades amb l’activitat. Així, a més 

d’estudiants característics dels programes de doctorats com són els que estan desenvolupant una carrera investigadora a nivell de 

postgraduat en el marc dels grups de recerca de la universitat, el programa compta amb dos altres grups d’estudiants característics 

com són: (1) acadèmics d’altres països (Argentina, Colòmbia, Pakistan, Mèxic, Xina i Turquia) actualment adscrits a programes 

formatius en turisme d’altres universitats que volen millorar la seva carrera professional amb l’adquisició del grau de doctor i (2) 

professionals en actiu a nivell de direcció pública i privada de corporacions turístiques i emprenedors en els àmbits del turisme i l’oci 

(organitzacions de gestió de destinacions, administracions públiques, consorcis de gestió de productes, empeses privades, 

corporacions multinacionals, associacions d’interès i centres de recerca) que cerquen en el doctorat un espai d’ampliació i 

sistematització de coneixements i pràctiques que els poden ser d’utilitat per a les seves activitats professionals  

És, d’altra banda, un programa profundament interdisciplinari que involucra investigadors procedents de cinc departaments de la 

URV (Geografia, Economia, Gestió d’Empreses, Comunicació i Enginyeria Informàtica i Matemàtiques) i, fruit de la intensa xarxa de 

relacions internacionals que han establert els grups de recerca i organismes d’R+D+I del clúster de turisme del CEICS, compta amb 

la col·laboració creixent durant els anys d’implantació del programa de professors externs procedents d’universitats estrangeres de 

reconeguda excel·lència en l’àmbit del turisme. Així mateix, el programa té un conveni de col·laboració amb la Universitat de Quintana 

Roo (Mèxic) pel qual pot ser cursat des de la seu americana. 
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2. Procés d’elaboració del ISPD  

Tal i com es descriu més endavant, concretament en el punt “Seguiment i millora contínua de les titulacions” en la valoració de 

l’assoliment de l’estàndard 3 d’Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat, pàgina 24, l’elaboració de l’informe de seguiment 

del doctorat  correspon al Coordinador/a de la titulació, qui actua de forma totalment coordinada amb la resta de membres de la 

Comissió Acadèmica i compta en tot moment amb el suport de l’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD).  

L’EPD proporciona al Coordinador/a del programa les dades i indicadors necessaris per elaborar l’informe. El Coordinador en fa la 

valoració, tant de les dades quantitatives, com de les qualitatives i d’aquesta anàlisi en surten els punts forts, les bones pràctiques, 

els punts febles, les propostes de millora i també les modificacions del títol per tal de garantir la qualitat del programa formatiu. 

Un cop elaborat, l’informe de seguiment es trasllada al Comitè de Direcció de l’EPD per a la seva aprovació, i un cop aprovat, el 

document es fa públic a l’apartat de qualitat de la plana web de l’EPD. 
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards  

En aquest apartat la institució ha de fer una valoració i argumentació, basada en les evidències, sobre el grau d’assoliment del 

programa de doctorat dels sis estàndards següents: 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

1.1. Perfil d’ingrés dels doctorands/es 

El mecanisme de què disposa el programa de doctorat per garantir que el perfil d’ingrés és adequat i coherent, és el procediment 

PR-EPD-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula on la Comissió Acadèmica ha vingut aplicant els següents criteris a l’hora de 

valorar l’admissió d’un nou candidat/a: 

Els estudiants que vulguin cursar en el programa de doctorat en Turisme i Oci hauran de presentar, a més de la documentació 

general d’accés, la documentació específica següent de caràcter indicatiu que ajuda a prendre decisions durant el procés d’anàlisi de 

la seva adequació. És especialment rellevant la carta de motivació adreçada al coordinador del programa en la que s’expressen les 

raons per què volen cursar-lo i els seus interessos en relació a la realització de la tesi doctoral. Han resultat de menor interès, la/les 

carta/cartes de recomanació o de referència de personal investigador que avali els mèrits del candidat o candidata al programa de 

doctorat en Turisme i Oci atès que el procediment seguit per la Comissió Acadèmica del programa ha impulsat de manera molt 

important, la comunicació i debat amb el candidat a través d’una entrevista o, si no és possible, de processos d’interlocució via correu 

electrònic. D’aquesta manera, de fet, tots els candidats a ser admesos al programa acaben sent entrevistats pel coordinador del 

programa i pel director o directora de la línia de recerca en la qual vol desenvolupar el seu projecte de tesi, prèviament a ser admès. 

És només a partir de la finalització d’aquest procés, durant el qual també es valora si requereix d’alguna necessitat formativa 

addicional, que el candidat és informat de qui serà el seu supervisor amb el qual també, prèviament a la matrícula, consensua un 

pla d’activitats a seguir.  

L’objectiu del pla d’activitats que és aconseguir que el doctorand o doctoranda avanci adequadament en la preparació del seu projecte 

de tesi.   

L’oferta de places del programa de doctorat en Turisme i Oci pels cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16 ha estat de 8 per al primer 

any d’implantació i de 12 per als cursos posteriors, tal i com es va establir en la memòria del títol verificada.  

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Preinscripci%C3%B3%20acc%C3%A9s%20admissi%C3%B3%20i%20matricula.pdf
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La demanda del doctorat, d’acord amb les sol·licituds de preinscripció rebudes, ha estat de 19 el curs 2013-14, 29 el curs 2014-15 i 

24 el curs 2015-16. Del total de preinscripcions rebudes un 47,4% % han sigut admesos el curs 2013-14, un 48,3% % el curs 2014-

15 i un 45,8% el curs 2015-16. (Vegeu taula 1) manifestant-se doncs, una certa estabilitat amb petites variacions en el temps.  

Del total de candidats admesos al doctorat, s’observa que el curs 2013-14, un 11’1% procedeix de màsters de la URV, un 33,3% de 

màsters d’altres universitats espanyoles (Barcelona i València) i un 55,5 de màsters d’universitats estrangeres (Argentina, Alemanya, 

Itàlia, Mèxic i Suècia). El curs 2014-15, el percentatge d’admesos provinents de màsters de la URV s’incrementa al 28,6% i s’equilibra 

en el 35,7% la proporció d’alumnes procedents de màsters d’altres universitats espanyoles (UOC, Valladolid, Girona i Barcelona) i 

els procedents d’universitats estrangeres (Iran, Suïssa, Regne Unit, Marroc i Turquia). Finalment, el curs 2015-16 el percentatge 

d’estudiants admesos provinents de màster de la URV és del 36,4% mentre que els provinents d’altres universitats espanyoles passa 

a ser del 36,4% (UNED, UAB, Pompeu Fabra, Barcelona). El percentatge d’estudiants admesos provinents de màsters d’universitats 

estrangeres és del 18,2% (Xina i Iran). S’observa, doncs, que durant el període augmenta el nombre d’estudiants matriculats per 

any, disminueix el percentatge d’admesos que no es matriculen i s’incrementa la proporció d’estudiants provinents de màsters de la 

URV i d’altres universitats espanyoles. (Vegeu taula A.1.1 de l’annex 1) 

Taula 1. Resum dades accés 

 Curs 

  2013-14 2014-15 2015-16 

Preinscripció 19 29 24 

Admès 9 14 11 

No matriculats 2 3 1 

Matrícules nou accés 7 11 10 

% Matriculats/admesos  77,78% 78,57% 90,1% 

Matriculats nou accés estrangers 3 7 3 

%Matriculats nou accés estrangers 42,86% 63,64% 30,00% 

Estudiants nou accés amb beca 0 0 0 

Estudiants nou accés a temps parcial 3 1 5 

%Estudiants nou accés a temps parcial 42,86% 9,09% 50,00% 
Font dades: Annex 1 EPD i Informe Sínia DC6 Seguiment preinscripció del doctorats  

(detall dels alumnes) 
Data extracció: 11/10/16 
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Destaca que el 77,78% dels admesos el curs 2013-14, el 78,57% el curs 2014-15 i el 90,09% el curs 2105-16 van formalitzar 

finalment la seva matrícula al programa amb presència significativa (encara que variables segons els anys) de matriculats de nou 

accés d’origen estranger, un 46,42%, si es comptabilitzen els tres cursos conjuntament. Un 32,14% del total de matriculats de nou 

accés, ho són a temps parcial. Aquest fet concorda amb les característiques professionals d’una part dels alumnes que s’han apuntat 

a la introducció d’aquesta memòria. (Taula A.1.1 de l’annex 1) 

En termes de procedència, dels 7 candidats del curs 13-14 que finalment s’han matriculat un 28,6% són d’universitats espanyoles i 

un 71,4% són estrangers procedents d’universitats de l’Argentina, Alemanya, Itàlia, Mèxic i Suècia. El curs 14-15 es van matricular 

11 candidats dels quals un 27,3% provenen de la URV, un 36,4% d’universitats espanyoles i un 36,4% d’universitats estrangeres de 

Suïssa, Regne Unit, Marroc i Turquia. Finalment, el curs 15-16 els estudiants procedents de la URV van representar un 40% del total, 

els procedents d’altres universitats espanyoles un 40% i un 10% procedent d’una universitat xinesa. (Veure taula 2 i taula A.1.1 de 

l’annex 1) 

 

Taula 2. Resum tipus accés 

 Curs 

   2013-14 2014-15 2015-16 

Universitat 

Estrangera 5 4 1 

URV 0 3 4 

Nacional 2 4 5 

Amb complements formatius 1 0 0 
Font dades: Annex 1 EPD i Informe Sínia DC6 Seguiment preinscripció del doctorats  

(detall dels alumnes) 
Data extracció: 11/10/16 

Tenint en compte els totals acumulats per cada any, s’observa que durant el període al que fa referència aquest informe de seguiment, 

només hi ha hagut 3 abandonaments i es mantenen les matrícules a temps parcial per damunt d’una tercera part. Així, el curs 2015-

16 el programa compta amb 25 matriculats dels quals 9 són a temps parcial. Aquests xifra és coherent amb les previsions realitzades 

a la memòria del títol verificada. (Taula 3) 

Val a dir que, a més d’estudiants que estan desenvolupant una carrera investigadora a nivell de postgraduat en el marc dels grups 

de recerca de la universitat, el programa compta com a candidats amb acadèmics d’altres països que volen millorar la seva carrera 
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professional amb l’adquisició del grau de doctor i professionals de corporacions i organitzacions turístiques públiques i privades que 

cerquen en el doctorat un espai d’ampliació i sistematització de coneixements i pràctiques que els poden ser d’utilitat per a les seves 

activitats professionals. 

Aquesta casuística explica també que del total d’estudiants matriculats de nou accés només un 3,5% ha accedit a una beca per pagar 

la matrícula encara que un 17’85% han tingut ajuts de les seves universitats d’origen a Argentina, Pakistan, Xina i Turquia per 

matricular-se en el programa de doctorat en Turisme i Oci de la URV.    

Taula 3. Resum tipus matrícula 

 Curs 

  2013-14 2014-15 2015-16 

Matriculats a temps complet 4 14 16 

Matriculats a temps parcial 3 4 9 

%Matriculats a temps parcial 42,86% 22,22% 36,00% 

Matriculats estrangers 3 10 13 

%Matriculats estrangers 42,86% 55,56% 52,00% 

Matriculats amb beca 0 0 0 

Abandonament   3* 

Matrícula total 7 18 25 
*Estudiants matriculats el 13-14 i 14-15 que no formalitzen matrícula el curs 15-16  

Font dades: Informe llistat estudiants segons línia de recerca 
Data extracció: 18/10/16 

 

Finalment, el perfil dels doctorands/es admesos és coherent amb les característiques del programa i les seves línies d’investigació. 

Només 4 de les 13 línies inicialment incloses en el programa no compten amb candidats adscrits mentre que la resta de línies es 

distribueixen de manera equilibrada els estudiants. Les línies amb més adscrits són: Comunicació i turisme (5), Turisme, 

desenvolupament local i sostenibilitat (5), Turisme i planificació del territori en espais litorals (3), i Turisme, creativitat, cultura i 

desenvolupament urbà (3). Els candidats que han abandonat estaven adscrits a la línia de Turisme, desenvolupament local i 

sostenibilitat. 

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/
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D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix l’estàndard segons el qual 

disposa de mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands/es 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. 
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1.2. Mecanismes adequats per la supervisió dels doctorands/es 

D’acord amb el RD 99/2011, el mecanisme de què disposa el programa doctorat per a la supervisió i seguiment del doctorands/es 

és a través del document d’activitats del doctorand/a (DAD) i el pla d’investigació (PlaInv) elaborat cada curs acadèmic pel 

doctorand/a i supervisat pels seus directors/es de tesi. D’acord amb el procediment PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del 

doctorand. 

Al DAD el doctorand/a registra, a través de l’aplicació informàtica on-line SAD (Seguiment i Avaluació del Doctorand), totes les 

activitats formatives rellevants per la tesi desenvolupades al llarg de la formació. Al PlaInv el doctorand/a ha de descriure la 

metodologia i els objectius de la tesi doctoral, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-los. En tot moment els 

directors/es de tesis poden accedir a l’aplicació informàtica on-line, SAD, per fer un seguiment del DAD i el PlaInv dels seus 

doctorands/es, d’aquesta manera poden discutir amb el doctorand/a la informació dipositada i, si s’escau, promoure la seva 

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/a, així com 

d’elaborar els informes de seguiment cada curs acadèmic sobre el grau d’aprofitament i assoliment dels resultats d’aprenentatge. 

 

Al final de cada curs, la Comissió Acadèmica, en base als informes dels directors/es i tutors/es, avaluaran el DAD i PlaInv de cada 

doctorand/a, tot a través de l’aplicació on-line. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar al programa. En cas 

d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand/a ha de ser de nou avaluat a través del SAD en un termini 

màxim de sis mesos, a tal efecte, elaborarà un nou DAD i un nou PlaInv. En el supòsit de donar-se una nova avaluació negativa del 

doctorand/a, causarà baixa definitiva del programa. 

La Figura 1 mostra a tall d’exemple els resultats de l’avaluació global a la URV a través del SAD el curs 2014-2015. D’un total de 

537 doctorands/es avaluats, s’observa la distribució dels resultats de l’avaluació en les diferents convocatòries. El curs 2015-16, d’un 

total de 758 doctorands/es han obtingut una avaluació favorable 725 i 33 han obtingut una avaluació desfavorable.  

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Supervisi%C3%B3%20i%20seguiment%20del%20doctorand.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Supervisi%C3%B3%20i%20seguiment%20del%20doctorand.pdf
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Figura1: Resultats de l’avaluació anual del Document d’Activitats del Doctorand/a i del Pla d’Investigació del total d’estudiants de 

doctorat de la URV el curs 2014-15 

 

En el cas particular del programa del programa de doctorat en Turisme i Oci, tal com mostren les següents taules, en el curs 2013-

14 tots els alumnes van ser avaluats positivament, 6 en primera convocatòria i 1 en segona. Els 18 estudiants matriculats el curs 

2014-15 van ser tots avaluats positivament en primera convocatòria mentre que dels 25 existents en el curs 2005-16 (s’han 

descomptat ja les 3 baixes), 2 van ser avaluats negativament. Aquest darrer any, 17 van ser avaluats positivament en primera 

convocatòria i 8 en segona convocatòria.  

Taula 4. Resultats de l’avaluació del DAD i PLAINV 

 Avaluació Total 
estudiants Curs Positiva Negativa 

2013-14 7 0 7 

2014-15 18 0 18 

2015-16 23 2 25 
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Font dades: Annex 1 EPD 

 

Taula 5. SAD Doctorat Turisme i Oci 

 Curs 

Convocatòria 2013-14 2014-15 2015-16 

1a Convocatòria 6 18 17 

2a Convocatòria 1  8 
Font dades: EVIA 

 

Així doncs, d’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat assoleix l’estàndard segons 

el qual el programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands/es i, si escau, de les activitats formatives.   
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1.3. Modificacions no substancials  

L’EPD té definits al SIGQ els procediments PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions i PR-EPD-004 Modificació de titulacions 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.  

A partir d’aquests procediments i d’acord amb la finalitat d’aquest informe de seguiment, s’han de detectar i identificar el punts forts 

i febles, proposar accions de millora que garanteixin la qualitat dels programes avaluats i establir els mecanismes d’implementació. 

En el cas concret del nostre programa de doctorat, les modificacions sorgides d’aquest seguiment són principalment en l’àmbit de 

modificacions de direccions de tesi i línies d’investigació. 

En el cas d’aquest tipus de modificacions dels tutors/es, directors/es de tesi i línies d’investigació del programa de doctorat, i donat 

que aquest fet afecta també a l’assignació i/o  desassignació de directors/es de tesi del doctorand/a, l’EPD va definir i aprovar al 

setembre de 2013 la Instrucció de Treball (IT) Assignació, desassignació o modificació del tutor/a, directors/es i/o línia d’investigació. 

L’objectiu d’aquesta IT és definir els passos interns per afegir o modificar el tutor/a, director/a de la tesi o la línia d’investigació d’un 

doctorand/a. 

En el trienni analitzat, el programa de doctorat en Turisme i Oci ha realitzat les modificacions no substancials respecte la memòria 

del doctorat verificada el 23 de juliol de 2013, aprovades totes elles per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i pel Comitè 

de Direcció de l’EPD detallades en les següents taules: 

1.3.1. Canvis de directors/es de tesis1 

El programa de doctorat en Turisme i Oci ha afegit els/les següents directors/es de tesi: 

Taula 6. Alta directors/es de tesis 

Aprovat CDE Aprovat CA Tipus modificació Nom 
Primer 
cognom Segon cognom Extern 

29/11/2013 18/11/2013 ALTA DIRECTOR/A Josep Oliveras Samitier URV 

                                         

1 Canvis menors en l’adscripció i composició de línies i grups de recerca al programa de doctorat es recullen en el procés de seguiment i s'actualitzen quan s'hagi 

d'introduir una modificació substancial. 

S’ha de sotmetre al procés de modificació quan els canvis en el professorat comporten una modificació de la plantilla de professorat superior al 25% en un període 

de 6 anys. 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Supervisi%C3%B3%20i%20seguiment%20del%20doctorand.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Modificaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
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28/02/2014 20/01/2014 ALTA DIRECTOR/A Bonnie Lucía Campos  Cámara Sí 

30/10/2014 30/09/2014 ALTA DIRECTOR/A Francesc  Gonzàlez Revert Sí 

30/10/2014 30/09/2014 ALTA DIRECTOR/A Aurkene Alzua Sorzabal Sí 

30/10/2014 30/09/2014 ALTA DIRECTOR/A Hernan Pedro Vigier   Sí 

27/11/2014 28/10/2014 ALTA DIRECTOR/A Mª Noemí Rabassa Figueras URV 

26/11/2015 29/10/2015 ALTA DIRECTOR/A Aarón  Gutiérrez  Palomero URV 

31/03/2016 09/03/2016 ALTA DIRECTOR/A Jordi  Sardà Pons URV 

31/03/2016 08/02/2016 ALTA DIRECTOR/A Sergi Lozano Pérez IPHES 

28/04/2016 11/03/2016 ALTA DIRECTOR/A Xavier  Font   Sí 

28/06/2016 13/06/2016 ALTA DIRECTOR/A Lluís Alfons Garay Tamajon UOC 
Font dades: EPD 
 

S’observa que s’han incorporat 11 directors de tesi, dels quals un 63’6% corresponen a professors d’institucions externes a la URV. 

Es tracta, en primer lloc, de professors que tenen vinculació acadèmica amb els candidats atès que desenvolupen la seva carrera 

professional en les seves pròpies universitats o hi tenen vinculació acadèmica (5), o de professors d’altres institucions amb les què 

la URV o algun dels grups de recerca que participen en el programa hi tenen acords o vinculacions (2). D’altra banda, durant aquests 

tres anys s’han incorporat 4 professors de la pròpia URV amb l’objectiu de reforçar determinades línies de recerca i atendre el creixent 

nombre de demandes de tesis doctorals que s’hi adrecen, en particular, en els àmbits de turisme, desenvolupament local i 

sostenibilitat, comunicació i turisme, impacte econòmic dels equipaments turístics/incidència de les externalitats sobre el sistema 

econòmic i anàlisi espacial de la mobilitat turística. 

1.3.2. Canvis de línies d’investigació2 

El programa de doctorat en Turisme i Oci ha afegit la següent línia d’investigació:  

Taula 7. Alta línies d’investigació 
Aprovat CDE Aprovat CA Tipus modificació Línia d’investigació 

31/03/2016 09/03/2016 ALTA LÍNIA Governança de destinacions i institucions turístiques 
Font dades: EPD 

                                         

2 S’ha de sotmetre al procés de modificació quan els canvis en les línies d’investigació (ampliació o disminució) comportin una modificació superior el 25% en un 

període de 6 anys. 



 

 
    18 

La incorporació d’aquesta nova línia de recerca respon a la necessitat de singularitzar la governança de destinacions i institucions 

turístiques respecte d’altres qüestions associades amb la planificació, el desenvolupament i les polítiques turístiques en el marc de 

les quals s’havia abordat fins al moment i poder donar resposta adequada, d’aquesta manera, a l’emergent demanda de teis en 

aquest àmbit. 

 

 

1.3.3. Canvis en activitats formatives obligatòries3 i optatives4 

Taula 8. Activitats formatives previstes en la memòria 

TIPUS CODI ACTIVITAT FORMATIVA 

Transversal 

U01 Formació en investigació 

U02 Formació en disseminació i publicació de resultats de la investigació 

U03 Formació en mobilitat 

Específica 

T04 Seminaris internacionals de investigació 

T05 Seminaris de tesis 

T06 Fòrums d’investigació 

T07 Cursos de formació metodològica, especialitzats o pràctics 
Font dades: Memòria sol·licitud de verificació de títol oficial 

 

Activitats formatives desenvolupades en el marc del programa de doctorat (consultar enllaç) 

Els continguts de les activitats formatives s’han adaptat als diferents itineraris que poden seguir els estudiants segons la dinàmica 

de desenvolupament de la seva tesi doctoral pel que fa, especialment, a la qüestió de les estades de recerca en altres centres amb 

l’objectiu d’obtenir la menció internacional i a l’aportació diferencial que facin en termes de disseminació dels resultats durant el 

període de realització de la tesi. La taula 9 resumeix el sistema de còmput de les diferents activitats formatives i la seva variació 

                                         

3 Canvis en més del 25% de les activitats formatives de caràcter obligatori que formen part del programa, en un període de 6 anys, s’han de sotmetre al procés de 
modificació. S’inclou en aquest cas quan el programa proposa incloure activitats formatives obligatòries de nou, o proposa el iminar totes les establertes fins al 

moment. 
4 Canvis en les activitats formatives de caràcter optatiu es recullen en el procés de seguiment i s'actualitzen quan s'hagi d'introduir una modificació substancial. 

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/activitats/


 

 
    19 

potencial en funció del propi desenvolupament del doctorand. Addicionalment, la taula 10 sintetitza els resultats a computar per a 

dos tipus de doctorands: sense i amb estada/menció internacional. 

Taula 9. Còmput d’hores per activitat formativa 
Activitat Requisit Hores computables   Hores 

obligatòries 
Màxim d’hores  per 

activitat 

UO1. Formació en 
investigació 

 4800 4800 4800 

UO2. Formació en 
disseminació 

1 publicació   
o 
1 presentació 

100 h 100 100 

UO3. Formació en 
mobilitat 

1 Congrés  
 
Congressos addicionals 
 
1 Estada 

20 h/ congrés 
 
15 h/congrés 
 
107 h/mes estada 

20 20 
 

60 
 

320 

TO4. Seminaris 
Internacionals de Recerca 

Assistència mínima a 2 Doctoral 
Days durant el període de la tesi 

25 h/ presencials 
15 h/ no presencials 

80 
 

120 
 

TO5. Seminaris de Tesis Mínim de 2 presentacions  1 h/presentació 
24 h/preparació 

50 75 
 

TO6. Fòrums de Recerca Assistència a un mínim de 2 
seminaris/any  

4 h/seminari 
1 h/síntesi 

30 60 
 

TO7. Cursos Discrecional 180 h màxim total A fixar al DAD 180 
Font dades: Elaboració pròpia 

 

Taula 10. Simulació d’itineraris tenint en compte la realització o no d’estada/menció internacional 

Activitat Candidat SENSE estada/menció Internacional 
(hores computades) 

Candidat AMB estada/menció 
Internacional 

(hores computades) 
UO1 4800 4800 

UO2 100 100 

UO3 
Congrés  
 
Congressos addicionals 
 

 
20 
 

45 
 

 
20 
 
0 
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Estada 0 320 

T04 120 80 

TO5 75 50 

TO6 60 30 

TO7 180 0 

TOTAL 5400 5400 
Font dades: Elaboració pròpia 

 

Val a dir, finalment, que les activitats formatives TO5 i TO6 (Seminaris internacionals de recerca + Participació en Seminaris de 

Tesis) es realitzen simultàniament, en el cas del programa de doctorat de Turisme i Oci, en el marc d’un esdeveniment que es 

programa anualment durant els mesos d’octubre/novembre que s’han anomenat Doctoral Days (per veure els programes, consultar 

annex 3) i en el qual hi participen tots els matriculats al programa a més de 3 a 4 investigadors de renom internacional. L’objectiu 

és formar per a la recerca científica amb el desenvolupament d’habilitats específiques com formular preguntes, emetre opinions, 

contrastar judicis de valor de resultats de recerca obtinguts per altres investigadors i expressar conclusions escrites. En el marc 

d’aquests Doctoral Days, i al menys en dues ocasions durant la seva etapa investigadora, cada doctorand presentarà obligatòriament 

a la resta de participants en el seminari el desenvolupament de les seves investigacions a partir del primer any de tesi i un 

avançament dels resultats que ha obtingut durant el tercer any de tesi. La presentació és comentada pels investigadors internacionals 

i locals participants al Seminari Internacional.  

D’altra banda, es contempla en el cas concret dels alumnes que segueixin el Doctorat des de la seu de Cozumel de la Universidad de 

Quintana Roo, els cursos de formació associats a l’activitat T07 inclouran necessàriament assignatures de metodologia de la recerca, 

anàlisi multivariable i redacció de textos científics programats per la Dirección de Desarrollo Sustentable d’aquesta universitat. En el 

cas que l’alumne estigui en mobilitat, aquesta activitat formativa li podrà ser reconeguda per activitats de natura equivalent realitzada 

durant l’estada de mobilitat i intercanvi científic.  
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

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

 

L’EPD és la responsable de publicar i mantenir actualitzada la informació de la web dels màsters oficials i doctorats implantats a 

l’Escola de Postgrau i Doctorat. L’EPD publica la informació de les titulacions assignades a l’Escola a través de la pàgina web de la 

URV d’acord amb el procés PR-EPD-007 Publicació d’informació sobre titulacions.  

 

El personal tècnic de l’EDP completa la informació genèrica dels màsters i doctorats que s’ha de publicar a la web, i en cas de la 

informació específica, s’envia un formulari als Coordinador/as amb els apartats de la informació dels doctorats que ha d’emplenar 

per publicar a la web. El/la Tècnic/a de suport rep la informació especifica que la revisa i la publica a la web. 

La informació mínima que es publica de cada doctorat és la següent: 
‐ Presentació i objectius del títol 

‐ Característiques principals del títol  

‐ Activitats formatives i de mobilitat 

‐ Línies d’investigació, directors/es de tesis, grups de recerca 

‐ Requisits específics d’accés 

‐ Beques i ajudes econòmiques 

‐ Sortides professionals 

 

L’EPD també s’encarrega de publicar i actualitzar periòdicament la informació general sobre el doctorat i l’Escola en concret: 

calendaris, procediments, tràmits administratius, qualitat, activitats formatives, indicadors, etc.  

L’EPD ha facilitat l’accés a la informació sobre el sistema de garantia de la qualitat a través d’un apartat específic de la pàgina web 

(http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/). Inclou la definició i abast del SIGQ en què s’emmarquen les titulacions i 

els processos que en formen part -, les memòries verificades de les titulacions, els indicadors de seguiment dels ensenyaments que 

s’hi imparteixen, informació sobre els resultats del seguiment i acreditació, si s’escau, a més d’altres documents o informació d’interès 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Publicaci%C3%B3%20d%20informaci%C3%B3%20sobre%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
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relatives als processos de garantia de qualitat de l’Escola. Així, la informació està disponible per a tots els agents implicats, tant 

interns com externs a la Universitat, i per al públic en general.  

A continuació s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la localització de la informació pública, disponible a la web de la URV i de 

l’EPD.  
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Taula 11. Enllaços informació pública del Doctorat en Turisme i Oci 
 

DIMENSIÓ 

CONTINUGTS (Segons Guia 
per al seguiment dels 

programes oficials de 
doctorat. 2015, AQU) 

DENOMINACIÓ URV (del 
document o pàgina web 

on es troben aquests 
continguts) 

ENLLAÇ 

ACCÉS AL 

PROGRAMA DE 
DOCTORAT 

Objectius del programa 

Presentació a la pàgina web 

de cada titulació 

a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7714/index/ 

Perfil d’ingrés  Presentació  

 a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7714/index/ 

Perfil de sortida Presentació 

 a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7714/index/ 

Nombre de places ofertes Presentació 
 a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-
estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/ 

Període i procediment de 

matriculació 

Accés i admissió  
a nivell de titulacióhttp://www.doctor.urv.cat/futurs-
estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/ 

Accés, normativa i 
documentació a nivell general http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/ 

Requisits i criteris d’admissió  Accés i admissió  

a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/ 

Procediment i assignació de 

tutor i director de tesi Accés i admissió  

a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/ 

Complements de formació Complements de formació 
http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/admissio/matricula/complements-de-
formacio-doctorat/  

Beques 
Ajudes i premis per a 
estudis de doctorat 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/ajudes-i-
premis/  

ORGANITZACIÓ 

Línies de recerca Línies de recerca i directors 
a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-
estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/ 

Activitats formatives Activitats formatives 

a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7714/activitats/ 

Recerca 
Elaboració tesi/ Procés de 

dipòsit i defensa de la tesi 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/  

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/  

PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA 

Normativa acadèmica 

Accés, normativa i 

documentació http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/index/  

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

Durada dels estudis i 

permanència 

Permanència i durada dels 

estudis 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/durada-dels-

estudis/  

Calendari acadèmic Calendari doctorat http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/calendaris/carlen  

Recursos d’aprenentatge: CRAI http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/  

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/acces-i-admissio/
http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/admissio/matricula/complements-de-formacio-doctorat/
http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/admissio/matricula/complements-de-formacio-doctorat/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/ajudes-i-premis/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/ajudes-i-premis/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/activitats/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/activitats/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/acces/index/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/normativa/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/durada-dels-estudis/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/durada-dels-estudis/
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/calendaris/carlen
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
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PROFESSORAT 

Professorat del programa Línies de recerca i directors 

a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/ 

Perfil acadèmic i investigador Línies de recerca i directors 
a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-
estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/ 

Informació de contacte Línies de recerca i directors http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/  

PROGRAMES 
DE MOBILITAT 

Objectius Mobilitat d’estudis http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis/  

Normativa general Mobilitat d’estudis http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis/  

Beques Mobilitat d’estudis http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis/  

TESI 

DOCTORAL 

Normativa i marc general 

(avaluació, dipòsit, defensa, 

menció internacional al títol, 

estructura, etc.) 

Elaboració tesi 1. Elaboració tesi: http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/ 

Dipòsit i defensa 2. Dipòsit i defensa: http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/ 

Normativa 
3. Normativa: http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-
becas/normativa/ 

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

INSERCIÓ 

LABORAL 

Principals sortides laborals 
(empreses, universitats i altres 

institucions) dels doctorands del 
programa 

Presentació- Sortides 
professionals 

a nivell de titulació http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7714/index/ 

Font dades: EPD

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/arees-de-recerca/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/elaboracio-tesi/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/diposit-i-defensa/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/normativa/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/normativa/
http://www.doctor.urv.cat/doctoraturv/tesis-publicades/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
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Actualment s’està treballant per tal que a la pàgina de qualitat de l’EPD puguem tenir 

disponibles els indicadors mínims sobre el desenvolupament operatiu dels programes 

de doctorat que la institució ha de publicar.  

Periòdicament, i com a resultat del procés de modificació PR-EPD-004 Modificació de 

titulacions, el/la Tècnic/a de suport (TS),  els Coordinador/as del doctorat comproven 

que la informació pública referent als doctorats està actualitzada. Si es detecta 

informació que s’ha d’actualitzar, els Coordinador/as es posen en contacte amb el TS 

de l’EPD i sol·liciten els canvis. 

El/la TS, els Coordinador/as de doctorat s’encarreguen també de què la informació 

publicada dels estudis de doctorat a la web de l’EPD i en altres documents  estigui 

actualitzada. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix amb excel·lència  l’estàndard segons el qual la institució pública la informació 

veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del programa, el seu 

desenvolupament operatiu i els resultats assolits.  

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

D’acord amb el procediment PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions del SIGQ 

de l’EPD, una vegada aprovat l’informe de seguiment, es publica a l’apartat de 

qualitat de la web de l’EPD, per tal que sigui accessible a tots els agents d’interès i 

es trasllada al Gabinet Tècnic del Rectorat com a font d’informació per al seguiment 

de la qualitat de les titulacions de la Universitat i per al seguiment del funcionament 

del SIGQ institucional. Finalment l’informe es publica a la web  de qualitat de l’Escola 

de Doctorat. 

D’acord amb aquestes pautes marcades per l’EPD, considerem que el programa de 

doctorat assoleix l’estàndard segons el qual la institució garanteix un fàcil accés a la 

informació rellevant del programa de doctorat a través a tots els grups d’interès, que 

inclou els resultats del seguiment i, si s’escau, de la seva acreditació. 

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

L’EPD, té publicat a la seva web el SGIQ v.0 i està actualitzat i publicant també a la 

web el SIGQ v.1 http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/, tal i com es 

detalla a l’apartat 3.1. pàg. 25 d’aquest informe.  

Considerem per tant que el programa de doctorat assoleix l’estàndard segons el qual 

la institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de doctorat 

a través a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, si escau, 

de la seva acreditació.  

  

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/SIGQ%20Gener%202014.pdf
http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la 

qualitat  

L’EPD va presentar a les memòries de verificació el SIGQ del doctorat d’acord amb el 

SIGQ de la URV v.0.2, però des del setembre de 2015 s’està treballant en adaptar i 

documentar tots els processos que formen part del SIGQ de la URV seguint el nou 

model del SIGQ de la URV v.1.0. Posteriorment s’elaborarà el Manual de Qualitat de 

l’EPD (PM-EPD-01 del Pla de Millora general de l’EPD). 

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les 

responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest 

context, l’EPD està dissenyant la seva Política de qualitat i el elaborant el seu Manual 

de Qualitat, on es defineixen els processos que conformen el Sistema Intern de 

Garantia Interna de la Qualitat de l’Escola. 

El/la Responsable del SIGQ de l’EPD (en endavant RSIGQ) s’encarrega que 

s’estableixin, implantin i mantinguin els processos necessaris per al desenvolupament 

del SIGQ de l’Escola i informa l’equip de direcció sobre l’acompliment del SIGQ i de 

qualsevol necessitat de millora acadèmica. 

El Gabinet Tècnic de Rectorat dóna suport al procés d’implantació, revisió i millora 

del SIGQ de l’EPD aportant documentació genèrica i col·laborant en la seva revisió i 

seguiment.  

Els processos del SIGQ han permès fer un seguiment acurat de les nostres titulacions. 

La informació qualitativa, derivada d’aquest sistema, ens ha aportat les dades 

necessàries per poder analitzar el desenvolupament de les mateixes.  

3.1 El SIGQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del 
programa de doctorat, el seguiment i l’acreditació 

 

 Disseny i aprovació de les titulacions 

 

Un dels procediments ja definits i adaptat és el que facilita el disseny i aprovació dels 

programes de doctorat, el seu seguiment i la posterior acreditació. 

L’objectiu del procediment PR-EPD-002 Planificació de titulacions és descriure els 

mecanismes implantats a la URV i als seus centres per tal de garantir la qualitat dels 

programes formatius, així com del seu funcionament. Els mecanismes posats en 

marxa permeten el disseny i aprovació dels programes formatius, amb l’objectiu de 

mantenir i renovar adequadament l’oferta de la universitat.  

El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a 

verificar, cal sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern a nivell d’Escola 

i d’Universitat. Cal destacar que tant en el Consell de Govern, com en el Comitè de 

Direcció de l’EPD, estan representats tots els col·lectius de la comunitat universitària.  
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 Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El procés PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions del SIGQ de l’EPD descriu la 

sistemàtica per realitzar el seguiment periòdic de les titulacions de l’Escola.  

L’encarregat de dur a terme el seguiment de la qualitat d’una titulació és el 

responsable de la titulació, que en el cas d’un ensenyament de doctorat, és el 

Coordinador/a de doctorat. Mentre que el responsable de fer el seguiment de la 

qualitat del conjunt de titulacions de l’EPD, dels processos del SIGQ, així com dels 

aspectes globals de qualitat que afecten tota l’EPD és el Responsable del Sistema 

Intern de Garantia de la Qualitat de l’EPD. En ambdós casos es compta amb el 

Tècnic/a de suport, les unitats i responsables dels processos analitzats en el 

seguiment de la titulació, com ara el Servei de Gestió Acadèmica i el Gabinet Tècnic 

del Rectorat (GTR).  

De fet, el Gabinet Tècnic del Rectorat és el responsable de proporcionar a l’EPD les 

indicacions i models necessaris per portar a terme el seguiment anual de les 

titulacions, basant-se en els requeriments interns de la URV, els de les agències de 

qualitat i les indicacions dels vicerectorats implicats. També és el responsable de la 

gestió del Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi (SÍNIA), que constitueix el sistema 

d’informació de la Universitat i que posa a disposició dels diferents responsables 

informes amb les dades necessàries per al procés de seguiment i acreditació de les 

titulacions. D’altra banda, el Servei de Gestió Acadèmica posa a disposició d’aquests 

responsables l’Espai Virtual d’Informació Acadèmica amb dades sobre l’activitat 

acadèmica: preinscripció, admissió, matrícula, avaluació dels doctorands. 

Al llarg del curs, el/la TS s’encarrega de recopilar i tractar, si cal, la informació i dades 

necessàries per dur a terme el seguiment de la qualitat de les titulacions de l’Escola.  

L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per 

identificar aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de 

millora contínua. En el cas del procés de seguiment de les titulacions ajuda als 

responsables de les mateixes a avaluar i retre comptes dels resultats obtinguts 

mitjançant l’anàlisi d’indicadors que permeten fer una valoració global de 

desenvolupament de les titulacions i de l’Escola. El resultat final és el pla de millora 

de l’EPD que facilita la detecció de possibles modificacions de la memòria verificada i 

també la millora contínua de les titulacions.  

Els informes de seguiment de les titulacions i l’Informe de Seguiment d’Universitat 

(ISU) dels Programes de Doctorat  es presenten al Comitè de Direcció per a la seva 

aprovació, òrgan en el qual participen doctorands, PAS i PDI de l’Escola. 

El procés PR-EPD-004 Modificació de titulacions del SIGQ de l’Escola descriu el 

procediment a seguir en cas que del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi 

una modificació de la memòria verificada i en el procés PR-EPD-005 Suspensió de 

titulacions es detalla el procediment per a procedir a l’extinció d’un ensenyament . 

 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Seguiment%20i%20millora%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Modificaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Suspensi%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Suspensi%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
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 Acreditació de les titulacions 

En la revisió realitzada del SIGQ de la URV durant el curs acadèmic 2014-15, s’ha 

incorporat el procés PR-EPD-006 Acreditació de titulacions específic per descriure el 

procés d’acreditació de les titulacions. En el moment que comencin els processos 

d’acreditació de programes de doctorat, se’n farà la oportuna revisió i actualització 

per incorporar els aspectes que siguin necessaris. 

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

 

Cada procés que forma part del SGIQ incorporar un apartat on es defineixen els 

indicadors i la informació necessària per la gestió eficient dels programes de doctorat. 

 

La implantació del SIGQ ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el 

manteniment i millora en d’altres casos, de diferents instruments i procediments per 

a recollir la informació sobre la satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la 

gestió dels programes de doctorat. Aquests instruments es defineixen en cada un 

dels processos del SIGQ dins de l'activitat anomenada "Satisfacció dels agents 

d'interès” i se’n fa el seguiment i anàlisi dels resultats en el marc dels procés del 

SIGQ "PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions". La utilitat d’aquests 

instruments es valora amb més detall a l’apartat Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes 

de suport a l’aprenentatge, d’aquest mateix informe. 

 

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

 Revisió i actualització del SIGQ 

La revisió i actualització del SIGQ es realitza seguint el procés PR-EPD-008 Definició, 

revisió i millora del SIGQ. L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats per 

definir, revisar i millorar el SIGQ de l’Escola. 

El Comitè de Direcció de l’EPD és el responsable de portar a terme les revisions del 

SIGQ. Aquestes revisions han de permetre comprovar el grau de compliment dels 

processos i els resultats dels indicadors, així com l’adequació del SIGQ per a la millora 

contínua de les titulacions. Tots els agents d’interès de l’Escola estan implicats en la 

realització d’activitats relacionades amb el SIGQ; és per això que tots poden realitzar 

propostes de millora. 

El seguiment del SIGQ queda recollit en l’Informe de Seguiment d’Universitat (ISU) 

, que conté un apartat específicament dedicat a la valoració del desenvolupament del 

SIGQ i de la seva utilitat per al seguiment de les titulacions de l’Escola i per a la 

identificació d’àrees de millora. Les propostes de millora de la revisió del SIGQ 

s’incorporen també en el pla de millora de l’Escola. La responsabilitat del seguiment 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Acreditaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Definici%C3%B3%20revisi%C3%B3%20i%20millora%20del%20SIGQ.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Definici%C3%B3%20revisi%C3%B3%20i%20millora%20del%20SIGQ.pdf
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de la implantació de les propostes de millora detectades amb caràcter transversal 

recau en el/la RSIGQ 

Els estudis de doctorat de la URV estan inclosos en el Sistema Intern de Garantia de 

la Qualitat dels centres de la URV des d’abril del 2009, en el que es va fer una revisió 

del model de SIGQ de la URV per incorporar-hi el doctorat (SIGQ v0.2). 

El SIGQ dels centres de la URV ha estat revisat totalment durant el curs 2014-15 per 

un equip de treball format per un centre pilot (la Facultat d’Economia i Empresa) i les 

unitats de Qualitat i Planificació i de Suport Metodològic. En aquesta revisió també hi 

han participat altres unitats i responsables de serveis en funció del procés a revisar. 

I també la resta de centres de la URV amb les seves revisions i aportacions.  

Com a resultat d’aquesta revisió, a més a més de l’actualització dels processos, s’ha 

obtingut un nou Mapa de processos del SIGQ que serà el nou model de SIGQ dels 

centres de la URV, servint com a guia per a tots els centres de la URV que hagin de 

revisar el seu SIGQ. Afegir en aquest punt que en el curs 2016-17 aquest nou model 

de SIGQ ha obtingut la certificació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU), de fet ha estat el primer en obtenir-lo de les 

universitats catalanes. 

L’EPD ha iniciat la revisió del seu propi SIGQ a partir de la revisió del model global, 

adaptant-lo a les particularitats de l’Escola. Aquesta revisió s’està portant a terme 

seguint la planificació elaborada per la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV i 

finalitzarà durant el primer trimestre del 2017 (PM-EPD-02 del Pla de Millora general 

de l’EPD). 

Durant el proper curs acadèmic es continuarà la implantació de la resta de processos 

del SIGQ revisat (PM-EPD-03 del Pla de Millora general de l’EPD).  

Els processos que estan actualment actualitzats i publicats a la web són: 

1. Tots els processos de suport 

2. Els següents processos estratègics: 

o Acreditació de titulacions (Màster i Doctorat) 
o Definició, revisió i millora del SIGQ (Màster i Doctorat) 

o Elaboració i revisió de la política i els objectius (Màster i Doctorat) 
o Modificació de titulacions (Màster i Doctorat) 
o Planificació de titulacions (Màster i Doctorat) 
o Publicació d'informació sobre titulacions (Màster i Doctorat) 
o Seguiment i millora de titulacions (Màster i Doctorat) 
o Suspensió de titulacions (Màster i Doctorat) 

3. Els següents processos clau 

 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral 

 Preinscripció, accés, admissió i matrícula en programes de doctorat 

 Supervisió i seguiment del doctorand/a 

 Difusió de la informació dels doctorands/es 

 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Acreditaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Definici%C3%B3%20revisi%C3%B3%20i%20millora%20del%20SIGQ.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Elaboraci%C3%B3%20i%20revisi%C3%B3%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20i%20els%20objectius%20de%20qualitat.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Modificaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Planificaci%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Publicaci%C3%B3%20d%20informaci%C3%B3%20sobre%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Seguiment%20i%20millora%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/Processos%20estrat%C3%A8gics%20SIGQ/Suspensi%C3%B3%20de%20titulacions.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Dip%C3%B2sit%20defensa%20i%20evaluacci%C3%B3%20de%20la%20tesi%20doctoral.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Preinscripci%C3%B3%20acc%C3%A9s%20admissi%C3%B3%20i%20matricula.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Supervisi%C3%B3%20i%20seguiment%20del%20doctorand.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Difusi%C3%B3%20de%20la%20informaci%C3%B3%20als%20estudiants.pdf
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Per tot l’argumentat en aquesta apartat, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual la institució disposa d’un sistema de garantia 

interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de manera 

eficient, la qualitat i la millora contínua del programa. 
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Estàndard 4: Adequació del professorat 

A la URV considerem que complim amb l’estàndard europeu per a l’assegurament 

intern de la qualitat d’educació superior, en concret l’ESG1.4, que recomana que les 

institucions han de trobar el sistema més adequat per garantir que l’equip de 

professorat està qualificat i es competent, donat que va incorporar al reglament de 

l’EPD del següent criteri per ser director/a de tesi:   

“d’acord amb l’article 13 del reglament de l’EPD 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/

2_propia/estructura/html/reglament_epd.htm#art13  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.” 

Per ser investigador actiu de la URV la normativa estableix que: 

(1) La consideració d’investigador actiu o investigadora activa 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. 

(2) També té la consideració automàtica d’investigador actiu o investigadora activa 

tot el personal docent i investigador a temps complet que hagi superat una 

acreditació externa de l’activitat investigadora igual o superior a la categoria que 

ocupa (professorat lector, professorat agregat, catedràtics contractats, investigadors 

Ramon y Cajal, investigadors ICREA, etc..). La vigència és per un període màxim de 

sis anys a partir de la data de l’informe favorable o l’acreditació de recerca 

corresponent, excepte en el cas dels investigadors ICREA, que conserven la 

consideració d’investigador actiu o investigadora activa a la URV mentre estiguin 

contractats per ICREA, ja que tenen avaluacions periòdiques de la seva activitat de 

recerca. 

(3) L’avaluació interna de la URV per accedir a la condició d’investigador actiu o 

investigadora activa es regeix per les especificacions següents: 

 Avaluació a càrrec de 2 membres externs a la URV, afins a l’àmbit del PDI 

sol·licitant, amb experiència en avaluacions a la CNEAI. Cada avaluador ha 

d’emetre un informe amb una puntuació, en múltiples de 10, i unes 

orientacions per a la millora. A l’efecte d’avaluació, es tindrà en compte 

només la puntuació més alta dels dos avaluadors. 

 Per al primer període d’avaluació interna, vàlid per tres anys, es fixa com 

a valor llindar el 60% del mínim per assolir un sexenni. Per al segon període 

d’avaluació interna, vàlid per tres anys més, es fixa com valor llindar el 

80% del mínim per assolir un sexenni. 

 Un cop acabat el segon període, es pot optar a un tercer període no 

prorrogable, si la persona continua superant el valor llindar del 80%. És 

obligatori sol·licitar l’avaluació externa (CNEAI o AQU) abans d’arribar al 

novè any. Si la CNEAI/AQU han fet una valoració numèrica d’un tram de 

recerca, es tindrà en compte per aplicar el criteri anterior per a l’avaluació 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reglament_epd.htm#art13
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reglament_epd.htm#art13
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interna. Si no hi ha cap valoració numèrica, es farà l’avaluació a càrrec de 

2 membres externs.  

(4) També es consideraran investigadors actius, com a investigadors en formació, els 

professors permanents que elaborin la tesi doctoral, des del moment de la matrícula 

al programa de doctorat i durant un període màxim també de sis anys, que els hauria 

de permetre una avaluació externa positiva de la seva activitat investigadora. 

3.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada  

El nostre programa de doctorat està format per 31 directors de tesis, dels quals 20 

són membres de la URV i 11 són externs, 7 procedents d’altres universitats 

internacionals (Jerusalem, Lovaina, Westminster, Provincial del Sur de Buenos Aires,  

Quintana Roo, Leeds, Paris Est), 3 d’altres universitats espanyoles (UOC i Deusto) i 

1 d’un Instituts d’Investigació vinculat a la URV.  Tot i que els indicadors i evidències 

que es detallen a continuació fan referència només a directors de tesi de la URV, val 

a dir que 4 dels directors externs a la URV comptem amb trams de recerca reconeguts 

vius en el moment d’elaborar aquesta memòria de seguiment i 1 d’ells és un 

investigador Ramon y Cajal. 

Segons les dades disponibles dels directors de tesi de la URV considerem que el 

professorat del programa té l’experiència necessària i una activitat de recerca 

acreditada més que suficient donat que actualment: 

o 15 dels 20 directors/es de tesis del programa i que pertanyen a la URV tenen 

sexennis vius (un 75%) per la qual cosa s’assoleix el 60% necessari per la 

verificació de la titulació. Aquest % s’assoleix fins i tot si es consideren els 

investigadors estrangers incorporats com a directors en el programa i que, més 

enllà de la seva reconeguda excel·lència, no els correspon disposar de 

reconeixement de recerca acreditat. En aquest cas el percentatge se situa en el 

61,3. En conjunt, el percentatge corresponent als directors que pertanyen a la 

URV s’ha incrementat respecte la verificació del programa on era del 71,4%%. 

D’altra banda, 18 dels 20 són investigadors actius segons els criteris exposats 

anteriorment (val a dir, a més, que a 2 dels directors no els correspon tenir trams 

de recerca vius per tractar-se d’un catedràtic emèrit en un cas i d’un professor 

lector en un altre). 

o A més, els investigadors de la URV que figuren com a directors de tesis en el 

programa participen en 20 projectes de recerca competitius fonamentalment del 

Plan nacional espanyol encara que també d’altres convocatòries. Bona part dels 

investigadors estrangers també participen en programes finançats pels 

organismes de recerca dels seus respectius països així com en projectes 

internacionals. D’entre els investigadors de la URV n’hi ha 5 (un 25%) que són 

Investigadors Principals dels seus respectius projectes en els àmbits de la anàlisis 

econòmica i territorial del turisme i del paper de les noves tecnologies en el canvi 

social. Un 35% dels directors de la URV participen com a investigadors en els 

projectes de recerca liderats pels IP que formen part del programa. Es posa de 
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manifest d’aquesta manera la coherència i consistència de les línies de recerca 

que el sustenten i les vinculacions entre el professorat que hi participa.   

Finalment, només els investigadors de la URV participants en el programa han 

aconseguit 90 contribucions científiques rellevants els darrers cinc anys, gairebé 1 

per persona/any incloent 87 articles i 3 reviews a més de moltes altres publicacions 

i resultats difosos a través especialment de congressos internacionals. Destaquen 

una creixent publicació en revistes indexades JCR com Annals of Tourism Research, 

Journal of Destination Marketing and Management, Tourism Geographies, Journal of 

Sustainable Tourism, Leisure Studies, Journal of Leisure Research, Sustainability, 

Cities, Cartography, Scripta Nova, Expert Systems with Applications, Journal of Air 

Transport Management o Waste Management, entre altres. També en altres revistes 

Scopus com Pasos, Cuadernos de Turismo, Loisir et Société, Tourism Management 

Perspectives, o Tourism and Hospitality International Journal a més de llibres i 

capítols de llibre publicats per editorials internacionals de primer nivell com Routledge 

o Channel View.  

D’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el programa de 

doctorat assoleix amb qualitat l’estàndard segons el qual el professorat del programa 

té una activitat de recerca acreditada.  

3.2. El professorat és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

desenvolupar les seves funcions 

Pel que fa als 31 directors/es de tesis del programa de doctorat en Turisme i Oci 

considerem que és suficient per dirigir les 25 tesis doctorals matriculades en els tres 

cursos que estem analitzant 2013-14, 2014-15 i 2015-16 tenint en compte, a més, 

que en un 36% dels casos es tracta de tesis codirigides. 

Els mecanismes de la URV per determinar la dedicació del professorat són les 

següents: 

 La normativa de docència aprovada per consell de govern de 26 de febrer de 

2015 estableix un reconeixement en forma de crèdits pels docents que 

dirigeixin tesis.  

 L’assignació a un mateix docent amb dedicació a temps complet per aquest 

concepte és d’un mínim d’1,5 crèdits fins a un màxim de 4,5 crèdits en funció 

de la disponibilitat del departament. Les direccions de tesis que no puguin ser 

reconegudes per aquesta via ho seran al pacte de dedicació (UAA de recerca). 

 D’acord amb la normativa del pacte de dedicació la direcció de tesis doctorals 

està reconeguda amb 1 UAA per la direcció de cada tesi doctoral defensada 

en un període inferior a 5 anys des de l’obtenció de la suficiència investigadora 

(DEA) o 7 anys des de l’inici dels cursos de doctorat/màster, que s’ha de 

repartir entre els codirectors/es de tesi, com a mitjana en el període dels tres 

últims cursos, i 1,5 UAA en el cas de tesis amb menció europea.  

 Els directors/es de departament que formen part de la Comissió Acadèmica 

del programa i els propis directors de tesi poden consultar la dedicació docent 
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al pacte de dedicació de la URV i determinar si la dedicació és adequada per 

desenvolupar les seves funcions.  

 

No obstant, si la Comissió Acadèmica del programa a l’admetre els estudiants observa 

que per exemple el nombre de directors/es no és suficient o adequat per la direcció 

d’una determinada tesi, pot sol·licitar una modificació del programa de doctorat a la 

memòria de verificació per incorporar les modificacions de directors/es de tesi i/o 

línies d’investigació, d’acord amb el procediment PR-EPD-004 Modificació de 

titulacions i amb la instrucció de treball  “Assignació, desassignació o modificació 

director/a o línia d’investigació” establert per l’EPD i aprovat pel Comitè de Direcció 

de l’EPD el 9 d’octubre de 2013. 

D’acord amb els indicadors i la justificació aportada, considerem que el programa de 

doctorat assoleix l’estàndard segons el qual el professorat del programa és suficient 

i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 

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

Per fomentar la direcció de tesis, l’EPD impulsa des de 2013 el projecte de 

professionalització de la supervisió doctoral. L’objectiu d’aquest projecte és promoure 

la direcció de tesis amb una relació entre el doctorand/a i el director/a de tesi que 

sigui oberta, honesta i professional. Aquesta relació es reflectirà en la satisfacció de 

les parts implicades (el doctorand/a i el director/a) i, molt especialment, en una 

millora dels resultats de la investigació. 

Des d’aquella primera etapa, s’han organitzat amb la col·laboració del CEICS 

nombrosos tallers impartits pel Dr. Helmut Brentel, investigador expert en el 

desenvolupament de l'educació superior i les escoles de doctorat en el marc del 

procés de Bolonya, i que han estat adreçats als directors/es de tesi de la URV, 

especialment a aquells que es troben en una etapa més novella. Actualment, la URV 

compta amb el seu propi programa de formació de supervisors de tesi, i cal destacar 

que dos dels professors adscrits al programa de doctorat de Turisme i Oci, les 

doctores Maria Ercilia García i Mireia Valverde, són instructores en aquests tallers 

d’iniciació i seguiment de tesis doctorals. 

Actualment, la URV compta amb el seu propi programa de formació de supervisors 

de tesi. El programa consta d’uns tallers d’iniciació a la supervisió doctoral, que 

proporcionen eines especialitzades i una varietat d’exercicis pràctics. Aquests tallers 

es complementen amb una sessió de seguiment que té lloc uns mesos més tard de 

la sessió inicial i que permet valorar l’aplicabilitat dels coneixements que s’han 

adquirit, així com compartir els resultats i dificultats que es poden haver trobat en la 

seva aplicació. Un 23% dels professors del programa de Turisme i Oci han participat 

en els cursos. 

La següent taula mostra les dades de participació en els diferents tallers organitzats 

per l’EPD: 
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Taula 12. Participació tallers organitzats per l’EPD 
Curs: Initial Supervisors Training Workshop (12h) Total participació 

Curs 2012-13 2 edicions 20 participants 

92 PDI Curs 2013-14 4 edicions 40 participants 

Curs 2014-15 3 edicions 32 participants 

Curs: Follow-up on Doctoral Supervision Training (6h) Total participació 

Curs 2013-14 2 edicions 14 participants 
20 PDI 

Curs 2014-15 1 edició  6 participants 
Font dades: EPD 
 

La Universitat també compta amb els cursos del programa PROFID que, organitzats 

per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), ofereix serveis de formació al 

professorat. Aquests cursos estan oberts també als doctorands/es per tal que puguin 

accedir a la formació que tracta sobre eines i metodologies per a la recerca (bases 

de dades, gestors de referències bibliogràfiques, propietat intel·lectual, comunicació 

científica, etc.).  

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual el programa de doctorat compta amb les accions 

adients per fomentar la direcció de tesis. 

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

Atès que fins al moment de redactar aquesta memòria de seguiment, no s’ha realitzat 

encara cap defensa de tesi del programa, no correspon incloure una valoració 

d’aquesta qüestió. Atesa, però, la participació de 7 supervisors en el programa 

pertanyents a institucions estrangeres que participen activament en les comissions 

de seguiment, es pot posar de manifest la clara vocació internacional del programa.  

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat està 

en condicions de poder assolir 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.   
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Per determinar l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge, l’EPD 

conjuntament amb els Coordinadors dels programes de doctorat han dissenyat i 

implantat dues enquestes de satisfacció, una per a doctorands i l’altre per a directors 

de tesi. Amb aquestes enquestes volen conèixer la valoració dels nostres estudiants 

i professors en relació a: 

 L’accés als estudis de doctorat (només per a doctorands) 

 La supervisió dels doctorands (només per a directors) 

 El programa de doctorat (la formació, el seguiment i l’avaluació, etc.) 

 L’organització universitària dels estudis de doctorat (acadèmica i 

administrativa)  

 
Els resultats de les enquestes mostren (veure les següents taules) que els aspectes 

més ben valorats pels estudiants tenen a veure amb la seva supervisió (9’2), i 

l’organització acadèmica i administrativa dels estudis (8’8 i 8’4 respectivament). 

L’organització acadèmica del programa és també l’aspecte que rep una valoració més 

alta per part del professorat (8). La qüestió menys valorada, tant per estudiants com 

per professors, és l’eina informàtica de la URV utilitzada per avaluar el DAD i el 

PLAINV (6’4 entre els estudiants i 3’3 entre els professors) i entre el professors també 

obtenen valoracions inferiors a 5 el propi sistema de seguiment i avaluació dels 

doctorands (4’1) i la regulació de la permanència a temps complet o temps parcial 

(4,3). En general la resta de qüestions relatives a l’accés als estudis de doctorat i a 

l’organització del programa obtenen valoracions positives, tant per estudiants com 

per professors.  

L’EPD, durant el proper curs, treballarà per intentar millorar la participació de 

doctorands i directors en les enquestes de satisfacció (PM-EPD-04 del Pla de Millora 

general de l’EPD). 

 
Taula 13. Resultats enquesta satisfacció doctorands (5 respostes) 
Pregunta Mitjana Desv. 

El procés de preinscripció i d’admissió al programa de doctorat tal com 
està dissenyat és transparent i entenedor 

8 1,41 

El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil 7,8 1,10 

La informació dels estudis de doctorat disponible en la web és clara i 
entenedora (respecte a objectius, activitats de formació, avaluació anual, 
tràmits administratius, etc.) 

7,6 1,14 

Les activitats formatives organitzades per als doctorands són adequades 8 2,12 

El seguiment i atenció per part del director/tutor de tesi és l’adequat  9,2 0,84 

El sistema d’avaluació del DAD i el PLAINV usat a la URV per acomplir el 
RD 99/2011, a través de la revisió del DAD i PLAINV del doctorand i 
elaboració de l’informe d’avaluació, és adequat 

7,4 1,82 

L’eina informàtica de la URV utilitzada per avaluar el DAD i PLAINV és 
adequada 

6,4 2,41 

En general, el grau de satisfacció global de programa de doctorat és: 8 1,22 

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

8,4 0,55 

Les vies d’informació, comunicació (web, correus electrònics, etc.) són 
adequades 

8,2 1,79 

La normativa i els tràmits administratius (baixes, pròrrogues, canvis de 
dedicació, etc.) són clars i accessibles 

7,2 1,10 
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L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és 
adequada  

8,8 0,45 

Font: EPD (Veure taula 2.1 Buidatge enquesta satisfacció doctorands annex 2) 

 

Taula 14. Resultats enquesta satisfacció directors (3 respostes) 
Pregunta Mitjana Desv. 

Consideres que la reforma introduïda en els estudis de doctorat pel RD 
99/2011 ha incorporat millores significatives? 

6,0 0,0 

Consideres que regular la permanència dels estudis de doctorat (durada 
segons la dedicació a temps complert o temps parcial, pròrrogues, 
baixes) és una mesura adequada pe a la formació doctoral 

4,3 1,5 

Consideres que l’avaluació anual del doctorand representa una millora en 
l’organització dels estudis de doctorat? 

6,7 0,6 

Consideres adequada l’estructura dels estudis de doctorat (activitats 
formatives, línies de recerca, etc)? 

6,7 1,2 

Consideres que les infraestructures, instal·lacions i els equipaments 
disponibles per dur a terme els estudis de doctorat són adequats? 

6,7 1,5 

Com valores, el funcionament de la comissió acadèmica del programa de 
doctorat i la seva coordinació? 

8,0 1,4 

La formalització de  l’Acord previ d’acceptació del futur director o 
directora de tesi doctoral i línia al doctorand és una bona eina per 
assignar els directors de la tesi doctoral? 

7,3 1,5 

La supervisió de directors i tutors de tesi amb el doctorand hauria 
d’estar pautada (reunions periòdiques entre director i doctorand, 
tutories, planificació, etc.)?  

6,3 0,6 

 El sistema de seguiment i avaluació anual dels doctorands usat a la URV 
per acomplir el RD 99/2011, a través de la revisió del DAD i PLAINV del 
doctorand i elaboració de l’informe d’avaluació, és adequat?  

4,1 0,6 

L’eina informàtica de la URV utilitzada per avaluar el DAD i PLAINV és 
adequada?  

3,3 1,2 

La informació pública disponible a la web dels estudis de doctorat és 
clara i entenedora (respecte a objectius, línies de recerca, activitats de 
formació, avaluació anual dels doctorands, tràmits administratius, etc.)? 

5,7 1,2 

Les eines disponibles per gestionar els estudis de doctorat són suficients 
i adequades (SAD, dipòsit de la tesi doctoral, defensa, informes i dades, 
etc.)?  

6,0 1,0 

Els tràmits relacionats amb el dipòsit i la defensa de la tesi són 
entenedores i adequats? 

6,0 1,0 

L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és 
adequada? 

7,3 1,5 

En general el grau de satisfacció global respecte els estudis de doctorat 
és:  

6,3 0,6 

Font: EPD (Veure taula 2.2 Buidatge enquesta satisfacció directors annex 2) 

 

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

Per a la realització de la tesi doctoral, el doctorand/a s’integra en grup d’investigació 

dels departaments de Geografia, Economia, Gestió d’Empreses, Comunicació i 

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, d’acord amb el que consta a l’apartat 1 de la 

memòria de verificació, els quals li faciliten un lloc de treball i disposen de les 

infraestructures científiques i recursos del grup de treball. Així mateix, el/la 

doctorand/a també disposa dels recursos materials de la Facultat de Turisme i 

Geografia i dels generals de la URV. Tots ells adequats pel nombre de doctorands/es 
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del nostre programa de doctorat i per desenvolupar les tasques concretes de la tesi 

doctoral. 

Es considera que els recursos actualment disponibles són adequats a les necessitats 

de les tesis que es realitzen. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix l’estàndard segons el qual els recursos materials disponibles són adequats 

al nombre de doctorands/es i a les característiques del programa.  

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

L’EPD a la seva web té una pàgina dedicada als futurs estudiants on consta informació 

bàsica sobre què és un programa de doctorat, l’oferta dels programes de doctorat de 

la URV, l’accés i la matrícula.  

Els serveis d’orientació acadèmica i d’investigació propis del programa de doctorat 

en Turisme i Oci són accessibles a la pàgina web pròpia. A més, qualsevol dubte es 

resol a nivell individual pel Coordinador/s/a del programa o per la secretaria de 

departament que gestiona el doctorat. També es poden realitzar consultes per correu 

electrònic o de manera presencial a través d’entrevistes personals.  

No obstant, l’EPD també organitza a cada inici de curs acadèmic una sessió de 

benvinguda i acollida a tots els doctorands/es de nou accés on s’informa als nous 

estudiants de diferents aspectes organitzatius acadèmics rellevats per a la seva 

carrera, i les implicacions que té la realització dels estudis de doctorat a la URV.  

D’altra banda, a la nova web de la URV hi ha accés a la informació dels doctorats que 

es poden estudiar a la nostra Universitat. Aquesta informació està disponible en 

català, castellà i anglès. Des d’aquí, els futurs estudiants tenen accés a l’oferta 

formativa de la Universitat, així com a les activitats organitzades des dels centres i 

unitat per l’acollida de nous estudiants, activitats d’orientació universitària, 

informació referent a l’accés a la universitat, preus de matrícula dels cursos, 

informació sobre beques i ajudes, etc. 

Totes les pàgines webs mencionades s’actualitzen periòdicament i el seu contingut 

s’adapta a les necessitats detectades en cada moment. 

Respecte als serveis d’acollida, prestacions logístiques i orientació als estudiants 

internacionals a la URV es fan a través del I-Center, o Centre Internacional de la URV, 

el qual constitueix una finestra única per als estudiants internacionals: 

 

 Proporciona informació personalitzada sobre els tràmits que ha de realitzar 
cada estudiant per estudiar a la URV i la documentació que necessitarà per 
cadascun d’ells. 

 Dóna la Benvinguda a la universitat i respon els dubtes més importants que 
puguin tenir els estudiants internacionals en la seva estada en la URV.  

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7714/index/
http://www.urv.cat/ca/estudis/doctorats/
http://www.urv.cat/international/index.html
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 L’I-Center treballa per ajudar els estudiants estrangers a integrar-se a la 
comunitat universitària URV, tant en l’àmbit acadèmic, com en el cultural i 
personal.  

 
Respecte a l’orientació dels doctorands/es per facilitar l’accés al mercat laboral, són 
el seu director/a de tesi i el tutor/a acadèmic els que desenvolupen aquesta 
tutorització més personalitzada en funció de cada àmbit d’investigació. No obstant, a 
nivell general i institucional la URV compta amb l’Oficina d’Orientació Universitària 
que entre d’altres disposa del Servei d’Ocupació URV amb l’objectiu de proporcionar 
als estudiants un programa de desenvolupament de la carrera per facilitar la 
integració al món laboral, així com les activitats que s’organitzen des d’Ocupació URV. 
 
En aquest primer seguiment encara no es disposa de prou informació sobre la 

satisfacció dels doctorands/es amb els serveis d’orientació acadèmica i d’orientació 

professional. Els mecanismes per obtenir aquesta informació s’estan revisant en el 

marc del projecte institucional de revisió dels sistemes d’avaluació de la satisfacció 

dels estudiants. En els propers cursos s’implementaran els resultats d’aquest 

projecte, cosa que permetrà, conjuntament amb l’evolució del propi programa de 

doctorat, disposar d’informació suficient per avaluar aquest aspecte. Fins al moment, 

tenint en compte que encara no disposem d’estudiants titulats, des de la coordinació 

del programa no s’han fet accions per tal de conèixer la seva satisfacció i fer-ne 

seguiment de titulats, cosa que ja es farà en el seu moment (PM6 del Pla de Millora). 

 

Tot i això, considerem que el programa de doctorat assoleix l’estàndard segons el 

qual els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral.  

 
  

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats 

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

L’EPD és l’encarregada i responsable de les activitats formatives transversals. 

Algunes d’aquestes activitats s’organitzen amb la col·laboració de l’Institut de 

Ciències de l’Educació (ICE).  

La Comissió Acadèmica és l’ encarregada de l’organització, el disseny, la supervisió i 

la coordinació de les activitats de formació específiques de cada programa de doctorat 

i també la responsable de garantir que l’avaluació dels resultats d’aprenentatge són 

coherents amb el perfil formatiu.  

Els procediments i mecanismes concrets per valorar el progrés i resultats 

d’aprenentatge: la supervisió de la tesi, el seguiment dels estudiants de doctorat, 

l’avaluació del Pla d’investigació i el document d’activitat del doctorand/a, es van 

detallar a la memòria de verificació (apartat 4 i 5) i estan tots publicats a la pàgina 

web de l’EPD a l’apartat de seguiment i avaluació del doctorand/a 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/seguiment-i-avaluacio/ 

El programa de doctorat en Turisme i Oci ha establert que per a totes les activitats 

formatives obligatòries els mecanismes de supervisió i seguiment són el Pla 

d’investigació i el document d’activitat del doctorand/a que s’avalua anualment pels 

directors/es de la tesi, els tutors/es i per la Comissió Acadèmica del programa. El 

seguiment i avaluació del Pla d’Investigació i el document d’activitats es realitza a 

través d’una plataforma on-line d’acord amb el procediment PR-EPD-023 Supervisió 

i seguiment del doctorand/a, on els doctorands/es registren les activitats 

desenvolupades i el Pla d’investigació i els directors/es de la tesi i els tutors/es han 

de validar les activitat registrades, i emetre un informe que es centrarà amb el grau 

de desenvolupament assolit pel doctorand/a en les competències incloses al perfil 

formatiu. Finalment, la Comissió Acadèmica en base a la informació registrada i 

l’Informe dels directors/es i tutors/es de cada doctorand/a certifica que els 

aprenentatges reflectits són coherents amb el perfil de formació. 

La URV també disposa d’un “Codi de bones pràctiques en investigació, formació per a la 

investigació, desenvolupament i innovació de la URV” disponible a la pàgina web de l’Escola 

de Postgrau i Doctorat, amb un conjunt de recomanacions i compromisos per ser 

observats pel personal científic, els centres de recerca, els organismes adjudicataris 

d’ajuts a la recerca i fins i tot les societats científiques, amb l’objectiu d’afavorir la 

qualitat de la recerca i prevenir problemes d’integritat. 

Respecte les tesis doctorals generades en el marc del programa de doctorat en 

Turisme i Oci  donat que es van iniciar el curs 2013-14, d’acord amb la durada dels 

programes de doctorat que estableix l’art. 3 del RD 99/2011, es pot plantejar que a 

patir del curs 2016-17 començarem a disposar de les primeres tesis defensades. Dels 

5 doctorands/es que van iniciar la tesi el curs 13-14, hi ha 3 (s’han descomptat 2 

baixes voluntàries) que estan elaborant la tesi a temps parcial, per la qual cosa 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/seguiment-i-avaluacio/
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Supervisi%C3%B3%20i%20seguiment%20del%20doctorand.pdf
http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/qualitat/prossesos%20clau/Supervisi%C3%B3%20i%20seguiment%20del%20doctorand.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/doctorats_masters/docs/cbp_recerca_urv_v8epd.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/doctorats_masters/docs/cbp_recerca_urv_v8epd.pdf
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podem considerar que les 2 primeres tesis a temps complert hauran tingut una 

durada mínima de 4 anys a ser defensades. Entenem que aquests indicadors s’hauran 

d’observar globalment a mesura que es vagin incorporant els matriculats d’anys 

posteriors al programa atès que, com ja s’ha indicat anteriorment, en el nostre cas 

no hi ha només la circumstància de la importància del temps parcial atès el perfil 

professional d’una part dels candidats matriculats sinó també el fet que una part 

significativa d’ells són estrangers i per causes diverses (visats, activitat professional 

en el país d’origen, suport econòmic en origen vinculat a projecte, entre altres) el 

procés de realització de la tesi s’alenteix. En la mesura que a partir del segon any 

s’ha incrementat el nombre de candidats provinents de la pròpia URV i d’altres 

universitats espanyoles, així com el nombre de candidats a temps complet, entenem 

que les mitjanes de temps per a elaborar la tesi disminuiran.   

La memòria de verificació del programa preveu que un 50% dels doctorands facin la 

tesi amb menció internacional i que un 35% la faci, en part,  cotutelada. Pel que fa 

a aquest segon valor, actualment les cotuteles ja representen el 36% de les tesis en 

curs. Pel que fa a la menció internacional, un cop implantat el programa es pot pensar 

que pot ser menor ja que els estudiants de perfil acadèmic procedents d’altres països 

ja fan una estada a la URV que supleix l’estada que farien en tercers països però que 

no computa (pel fet de fer-se a la URV) com a estada per a la menció internacional 

(aquest és el cas del 24% dels estudiants actualment matriculats). A aquest fet s’hi 

ha d’afegir la dedicació a temps parcial d’una part significativa dels estudiants i del 

seu perfil professional matriculats. En conseqüència, és previsible que el valor del 

50% aplicarà fonamentalment entre els estudiants a temps complet, mentre que el 

valor global es pot situar finalment, un cop consolidat el programa, entorn al 35%. 

D’altra banda, ja actualment els candidats matriculats han generat fins a 12 

publicacions científiques rellevants, al marge d’unes 23 aportacions a congressos, 

xifra que, tenint en compte que més d’una tercera part d’ells estan a primer any, 

supera les previsions fetes a la memòria de verificació, de generar a través del 

programa de doctorat de Turisme i Oci un mínim de 8 contribucions científiques 

rellevants per any. 

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix, tot i la singular composició i nombre de candidats matriculats de primer any 

actualment “vius” en el programa,  l’estàndard segons el qual les tesis doctorals, les 

activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil formatiu pretès. 

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

La producció de tesis defensades s’ajusta als valors estimats si tenim en compte  

d’una banda, el nombre d’estudiants matriculats, de l’altra, que en aquests 3 cursos 

han abandonat el programa de doctorat 3 doctorands (dos abandonaments de la 

promoció 2013-14 i 1 de la del 2014-15), i també el procés d’avaluació que s’ha 

comentat en la valoració de l’estàndard 1. 
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La producció científica en termes de publicacions derivades de les tesis doctorals és 

de 12 aportacions de primer nivell incloent articles en revistes indexades com Annals 

of Tourism Research, Tourism Geographies o el Journal of Destination Marketing and 

Management a més de capítols de llibres publicats per Routledge i Channel View. Cal 

comptabilitzar també 23 participacions en congressos nacionals i internacionals 

rellevants en l’àmbit acadèmic del turisme, a banda d’altres publicacions i participació 

en congressos de menor rellevància. Tenint en compte la tradició en la realització de 

tesis doctorals en les ciències socials on encara hi ha una marcada tendència a 

publicar-les un cop acabada la seva execució per tal de “preservar” la seva 

originalitat, així com la proporció majoritària de matriculats de primer any a temps 

parcial i el fet que els matriculats de tercer any començaran a produir previsiblement 

en el proper període, el programa de doctorat considera l’actual situació –encara 

provisional- satisfactòria i ajustada als índexs previstos a la memòria de verificació 

de generar 2 publicacions científiques rellevants per tesi.  

Respecte les estades de recerca del doctorands/es, podem dir que tots els 

doctorands/es realitzen com a mínim una estada de mobilitat, ja que aquesta és una 

de les activitats formatives obligatòria i transversal de la URV i que consta en  la 

memòria verificada, per la qual cosa aquestes estades consten registrades al 

Document d’activitats de cada doctorand/a.  

D’acord amb la justificació aportada, considerem que el programa de doctorat 

assoleix  l’estàndard segons el qual els indicadors acadèmics són adequats per a les 

característiques del programa de doctorat. 

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

No aplicable perquè en aquest primer seguiment no es disposa encara de suficients 

titulats del nostre programa de doctorat. 

Durant els propers cursos, a mesura que es disposin de resultats en aquest àmbit, 

s’analitzaran amb l’objectiu de determinar si són adequats i si es poden introduir 

millores en el programa a partir de l’anàlisi feta.  
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4. Valoració, proposta del pla de millora i bones 

pràctiques 

4.1. Valoració del desenvolupament del programa 

El Coordinador del programa del programa de doctorat en Turisme i Oci, 

conjuntament amb l’EPD, han reflexionat sobre el funcionament i resultats del 

programa. La reflexió s’ha basat en les dades i indicadors recollits en el sistema 

d’informació institucional, la informació pública, les opinions dels agents i la 

informació qualitativa derivada del SIGQ.  

Com a conclusió general, valorem que el desenvolupament del programa durant els 

tres primers cursos acadèmics, apunta de manera clara en una línia de consolidació 

que es correspon completament amb els objectius marcats en la memòria de 

verificació i que reforça el valor acadèmic del turisme com a objecte de coneixement 

al més alt nivell formatiu i de recerca. Aquesta constatació aporta evidències 

empíriques als plantejaments fets des de diferents instàncies i organismes de recerca 

a nivell català, espanyol i europeu sobre la conveniència que el turisme com a 

activitat econòmica amb profundes i diverses implicacions socials, econòmiques, 

ambientals, territorials i personals compti amb programes de doctorat, com el que 

és objecte de seguiment, per tal de generar el coneixement idoni i global que permeti 

un millor desenvolupament de l’activitat, una millor capacitació de les persones que 

hi treballen i una millor capacitat d’impacte.  

Més en particular, pel que fa a la qualitat del programa formatiu (E1), considerem 

que el programa presenta com a punts fort el caràcter interdisciplinar del seu 

professorat de la URV, la dimensió internacional tant dels seus estudiants (amb una 

clara capacitat d’atracció global), com dels seus professors, la diversa tipologia de 

candidats que contempla des de postgraduats, fins a professionals i acadèmics en 

actiu en diferents llocs del món i l’adequació de les línies de recerca a les necessitats 

de coneixement observades i a les quals es dóna resposta. D’altra banda, cal 

continuar treballant per millorar sigui quina sigui la seva condició i tenint en compte 

especialment el caràcter professional d’una part dels doctorands, la seva dedicació a 

la realització de la tesi doctoral de manera que sigui possible una major 

professionalització del programa. Amb aquesta finalitat, es proposa adaptar els 

procediments i requisits de manera que sense alterar els objectius finals, s’adiguin 

més a les seves necessitats. En aquest sentit, es proposa com a millora l’increment 

de la dedicació dels estudiants a través de sistemes de suport a la seva dedicació al 

Doctorat (PM1 del Pla de Millora).  

Quant a la informació pública (E2), valorem com a punt fort l’esforç continuat en 

mantenir, revisar i actualitzar la informació pública. Detectem, però, que cal 

continuar treballant en la publicació dels indicadors mínims relatius al 

desenvolupament de l’ensenyament, i amb aquest objectiu, s’ha definit la proposta 

de millora PM2 del Pla de Millora. 
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D’altra banda, si reflexionem sobre l’eficàcia del Sistema Intern de Garantia de 

Qualitat (E3), com ja s’ha esmentat anteriorment, cal tenir en compte el curt temps 

de desenvolupament del programa de doctorat. El SIGQ es troba encara en fase de 

desenvolupament i implementació. Caldrà fer especial atenció a aquest punt durant 

els propers cursos. 

En aquest sentit, cal recordar que l’EPD compta amb un SIGQ elaborat al 2009 (basat 

en la versió 0.2 del SIGQ institucional), que actualment està en fase de revisió i 

actualització per adaptar-lo a la nova versió del SIGQ institucional (v1.0), i a la nova 

estructura i organització de l’EPD i dels programes de doctorat fruit de la publicació 

del RD 99/2011. 

Posteriorment, es treballarà en el Manual de qualitat que inclou els processos 

revisats, i en el pla de millora de l’EPD. 

Així, tot i que és aviat per avaluar l’eficàcia del SIGQ, creiem que s’està treballant en 

la bona direcció, i plantegem com a millores, finalitzar la revisió i adequació del SIGC 

(PM-EPD-02 i PM-EPD-03 del Pla de Millora general de l’EPD) i elaborar el Manual de 

qualitat que inclou els processos revisats (PM-EPD-01 del Pla de Millora general de 

l’EPD).  

Si ens centrem en l’adequació del professorat (E4), valorem com a molt positiu 

el nivell d’acreditació de la recerca dels professors URV participants en el programa, 

així com dels provinents d’altres institucions (alguns dels quals també amb recerca 

reconeguda segons els paràmetres d’avaluació aplicables a Espanya). També valorem 

positivament l’increment de publicacions amb índexs de qualitat JCR i la generalitzada 

participació en projectes de recerca competitius del professorat. D’altra banda, cal 

fer esforços en difondre les línies de recerca amb menor nombre d’adscripcions per 

part dels estudiants, així com una redistribució de les iniciatives doctorals que faciliti 

una participació més equilibrada entre totes les línies i potencials directors, tal com 

es reflexa a la proposta de millora PM4 del Pla de Millora. 

En relació a l’eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge (E5), com a punts 

forts cal destacar el paper dels supervisors implicats en el programa, l’organització 

acadèmica del doctorat i, en particular, el treball de la seva Comissió Acadèmica i la 

resposta administrativa de cara als estudiants i els professors de l’EPD. De tota 

manera, cal treballar de manera intensa per part de l’EPD en incrementar 

l’operativitat i agilitat del sistema de suport informàtic utilitzat per avaluar els 

doctorands atès que és molt mal valorat, tant per part d’estudiants, com de 

professors. 

També es detecta la necessitat de continuar treballant en la implementació del 

sistema d’orientació professional, com s’ha exposat anteriorment. 

Així mateix, cal esperar els resultats de les millores pel que fa al sistema de recollida 

d’informació per a l’avaluació de la satisfacció dels agents. En concret, tal com s’ha 

introduït a l’estàndard 5, la URV està treballant en un projecte institucional dedicat a 

revisar, simplificar i millorar els mecanismes que disposem per a la recollida 
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d’informació respecte la satisfacció dels estudiants i professors amb els programes 

formatius. De fet, en el curs 2015-16 ja s’ha posat en marxa una nova enquesta 

d’egressats, en col·laboració amb AQU Catalunya i un nou sistema d’enquestes als 

estudiants.  

En darrer lloc, pel que fa a la qualitat dels resultats (E6), cal també reiterar que 

en aquest tercer curs de desenvolupament del programa de doctorat, no es disposa 

de prou informació per avaluar-los. Les dades i indicadors disponibles comencen a 

marcar, però, una tendència positiva, on destaquen els resultats relacionats amb la 

generació d’outputs de recerca rellevants disseminats a través de publicacions i 

congressos de qualitat. D’altra banda, cal prestar especial atenció la durada mitjana 

previsible d’execució de les tesis, amb una tendència previsible a situar-se en més 

de 3 anys i, especialment, a la importància de dissenyar un pla d’investigació adequat 

a les necessitats i perfils de cada estudiant (especialment tenint en compte les seves 

característiques professionals i dedicació). Caldrà buscar mecanismes per promoure 

també les mencions internacionals entre els perfils de doctorands amb activitat 

professional i acadèmica vigent durant el període de realització de la tesi.   

Fruit d’aquesta l’anàlisi valorativa i de la reflexió sobre el desenvolupament del nostre 

programa de doctorat, es proposen les següents accions de millora pels diferents 

punts febles detectats: 
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4.2. Pla de millora del programa de doctorat en Turisme i Oci 

Fruit de l’anàlisi i reflexió sobre el desenvolupament del programa de doctorat, ens proposem el següent Pla de Millora.  

PM Punts febles 
detectats 

Objectius 
proposats 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Implica 
modificació? 

Nivell: 
programa 
de 
doctorat, 
EPD, URV 

Indicadors 
de 
seguiment 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu  

PM1 Dedicació a TP 
d’una part 
significativa dels 
estudiants i 
caràcter 
professional d’un 
dels segments de 
candidats 
matriculat. 

Millora dels sistemes 
de suport a l’activitat 
dels estudiants 
(especialment els 
professionals i a 
temps parcial) de 
cara a intensificar la 
seva dedicació al 
Doctorat. 

Ajustar (en la ínia 
ja elaborada fins 
al moment pel 
que fa a les 
estades de 
recerca) dels 
itineraris 
d’activitat tenint 
en compte els 
diferents perfils 
de doctorands 

Alta Comissió 
Acadèmica 

2016-18 No Doctorat Ajust dels 
itineraris 
d’activitat 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública  

PM2 No tenir publicats 
els indicadors 
mínims sobre el 
desenvolupament 
operatiu de 
l’ensenyament 

Tenir publicada 
informació veraç, 
completa i 
actualitzada sobre 
les característiques 
del programa de 
doctorat, el seu 
desenvolupament 
operatiu i els 
resultats assolits 

Definir, calcular i 
publicar els 
indicadors 
corresponents  

Alta EPD 
 

2016-18 No Doctorat Nombre 
d’indicadors 
publicats 

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

PM3 Discrepàncies 
d’algunes de les 
dades si es 
contrastava la 
informació del 
doctorat amb la 
de l’EPD 

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

Revisar els canals 
de comunicació 
entre l’EPD, els 
diferents 
doctorats i el 
Gabinet Tècnic 
del Rectorat 
perquè consti la 
mateixa 
informació 

Alta URV, 
EPD, Doctorat 

2016-18 No EPD No procedeix 
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Estàndard 4: Adequació del professorat  

PM4 Desigual 
distribució dels 
doctorands per 
línies de recerca 

Major difusió i ajust 
de les línies de 
recerca que fins al 
moment compten 
amb menys 
doctorands. 

Revisió de 
l’adequació de les 
línies de recerca a 
les necessitats 
dels doctorands 
potencials i major 
redistribució dels 
potencials nous 
matriculats entre 
els professors del 
programa  

Mitjana Comissió 
Acadèmica 

Permanent No Doctorat Resultats 
finals 
d’assignació 
de 
doctorands 
per línies de 
recerca 

PM5 Desigual 
distribució de 
professorat per 
línies de recerca i 
desigual 
capacitat 
d’atendre la 
demanda 
potencial per línia 
de recerca 

Reforçar 
determinades línies 
de recerca i atendre 
el creixent nombre 
de demandes de 
tesis doctorals 

Alta Comissió 
Acadèmica 

Permanent Sí Doctorat Nombre 
d’altes i 
baixes de 
directors de 
tesis 

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

PM6 No disposar de 
dades sobre la 
satisfacció dels 
alumnes de 
doctorat sobre 
l’orientació  
professional 

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

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

Alta Servei 
Ocupació 
URV, EPD, 
Doctorat 

2016-18 No URV Índexs de 
satisfacció 
amb 
l’orientació 
acadèmica i 
laboral 

PM7 Poca operativitat 
i agilitat del 
suport informàtic 
utilitzat per 
avaluar els 
doctorands 

Millorar el disseny 
del sistema de 
suport per a 
estudiants, 
professors i 
coordinador per a la 
gestió del DAD i el 
PLAINV 

Desenvolupament 
d’un pla 
institucional del 
millora 

Alta EPD 2016-17 No EPD Nova 
aplicació 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats  

PM8 Previsible durada 
superior a 3 anys 
de les tesis 
actualment en 
curs 

Elaboració d’un DAD 
i PLAINV ajustat i 
personalitzat a les 
necessitats de cada 
doctorand 

Projecte de 
millora dels 
processos de 
definició del DAD i 
el PLAINV a nivell 

Mitja Comissió 
Acadèmica 

Permanent No  Doctorat Guia de 
disseny del 
DAD i 
PLAINV que 
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de Comissió 
Acadèmica del 
Doctorat en 
funció de les 
característiques i 
perfils dels 
candidats 

PM9 Previsible 
tendència a no 
desenvolupar 
tesis amb menció 
internacional 
entre els 
estudiants amb 
activitat 
professional i 
acadèmica vigent 
durant el període 
d’execució de la 
tesi. 

Increment de les 
mencions 
internacionals entre 
els doctorands 
professionals i 
acadèmics amb 
activitat vigent 
durant el període de 
realització de la tesi 
i, per agregació, del 
conjunt del 
programa de 
doctorat.  

Articulació de 
mecanismes i 
propostes 
d’intercanvi entre 
universitats tenint 
en compte els 
professors 
internacionals i 
d’altres 
institucions que 
participen en el 
programa 

Mitja Comissió 
Acadèmica 

Permanent No Doctorat Nombre de 
doctorands 
professionals 
amb menció 
internacional 
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4.3. Identificació de bones pràctiques i punts forts 

La mateixa Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya destaca 

en el seu  Informe d’avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial alguns 

punts que es poden considerar punts forts del programa i que es comenten tot seguit 

tenint en compte l’evolució del programa durant els seus 3 primers anys 

d’implantació. 

 

A nivell de la URV l’Informe d’avaluació valorava molt positivament la definició de la 

visió estratègica en matèria d’investigació de l’URV, i la seva actualització constant, 

així com els informes anuals sobre la visibilitat de la producció científica de la URV 

que es presenten al Consell de Govern, i especialment els rànquings d’institucions 

d’investigació d’abast internacional (per exemple, el Informe Mundial SIR), que 

mostren una universitat ben posicionada en els diferents escenaris (internacional, 

espanyol i català), i amb una dinàmica creixent, gràcies al esforç conjunta i a la 

posada en marxa de programes i actuacions específiques de recolzament i foment a 

la I+D+i. 

Un cop començat a desenvolupar es destaca positivament que el programa de 

Doctorat de Turisme i Oci respon als principis de programació acadèmica de la URV. 

Es valora també molt positivament la informació que ofereix la URV als estudiants, 

tant per la seva accessibilitat com pel seu contingut i l’existència d’un document-guia 

que homogeneïtza l’estil de les tesis produïdes: “Llibre d’estil de les tesis doctorals 

de la URV” 

La institució aporta la informació requerida sobre la comissió acadèmica, els 

mecanismes i les vies de participació dels diferents agents implicats en el programa 

de doctorat (que es descriuen, en concret per a cada procés, a la documentació del 

SIGQ del doctorat); els procediments de seguiment, avaluació i millora de la qualitat 

del desenvolupament del programa, els mecanismes de recollida d’informació del 

programa, el procediment per a l’anàlisi de la satisfacció dels diferents col·lectius 

implicats en el programa (doctorands, doctors titulats i professorat), el procés 

sistemàtic de recollida, tractament i anàlisi de suggeriments de mobilitat i els seus 

resultats, els mecanismes de garantia de qualitat de la publicació de informació sobre 

el programa, i el procediment de coordinació entre les diferents institucions que 

participen al programa. Es valora molt positivament l’associació dels procediments 

del SIGQ a cadascun d’aquests aspectes. 

Respecte al programa de doctorat en Turisme i Oci es pot destacar, seguint l’informe 

d’avaluació, que el programa es consolida com “una proposta formativa singular en 

el panorama català, espanyol i europeu”, que forma part d’un dels cinc àmbits 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10836
file:///e:/39697688-X/Desktop/Dropbox/PLA%20ESTRATÈGIC/SEGUIMENT%20DOCTORATS/Dr%20TiO/
file:///e:/39697688-X/Desktop/Dropbox/PLA%20ESTRATÈGIC/SEGUIMENT%20DOCTORATS/Dr%20TiO/
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temàtics que s’impulsa en el Campus Internacional d’Excel·lència de Catalunya Sud 

des de la URV. Es pot destacar que el seu desenvolupament durant aquests tres 

primers cursos consolida la seva proposta innovadora i original que s’està fent un lloc 

en el panorama internacional.  

Es tracta, a més a més, d’una matèria d’investigació que està penetrant en el teixit 

productiu català gràcies al seu caràcter interdisciplinari a la incorporació de 

doctorands procedents d’aquest teixit en el desenvolupament del programa. Es pot 

valorar molt positivament l’articulació prevista de col·laboració entre els diferents 

departaments de la URV involucrats en el programa (Geografia, Economia, Gestió 

d’Empreses, Comunicació i Enginyeria Informàtica i Matemàtica) així com las seva 

internacionalització i obertura cap a investigadors d’altres universitats i centres de 

recerca amb els quals els grups de recerca de la URV que donen suport al programa 

tenen vinculació. Tot plegat ha permès assegurar una massa crítica i creixent de 

doctorands en el programa. 

En el seu informe d’avaluació, la Comissió havia valorat molt favorablement la 

descripció de les activitats formatives, ja que considerava que era molt acurada i que 

constituïa un exemple de bones pràctiques. Un cop posat en marxa el programa es 

pot assenyalar, en aquest mateix sentit, que es consideren els Doctoral Days, 

proposta  emmarcada en l’activitat formativa T05 i TO6 com un excel·lent exemple 

de dinamització dels processos de recerca i creació de coneixement de caràcter 

transdisciplinar i transfertlitzador entre les diferents àrees d’interès, grups de 

recerca, objectes de tesi, supervisors i doctorands que participen en el programa. Per 

més informació de les dues últimes edicions consultar les notícies següents i l’annex 

3. 

http://www.ftg.urv.cat/noticies/159/ 

http://www.pct-turisme.cat/cat/noticia.php?ENLACE=http://www.pct-

turisme.cat/intranet/node/1044 

 

En definitiva, el desenvolupament i els resultats obtinguts fins al moment confirmen 

l’apreciació de la Comissió que el Doctorat compta amb un nivell de qualitat i de 

treball de l’equip humà molt elevat. 

4.4. Propostes de modificació de la memòria 

Com s’ha comentat en la valoració de l’estàndard 1 i com queda detallat en la taula 

6, en aquests 3 anys de vigència del doctorat s’han incorporat 11 professors amb 

l’objectiu de reforçar determinades línies de recerca i atendre el creixent nombre de 

demandes de tesis doctorals que s’hi adrecen. Donat que aquesta modificació de la 

plantilla de professorat supera el 25% de la plantilla, aquest canvi s’haurà de 

http://www.ftg.urv.cat/noticies/159/
http://www.pct-turisme.cat/cat/noticia.php?ENLACE=http://www.pct-turisme.cat/intranet/node/1044
http://www.pct-turisme.cat/cat/noticia.php?ENLACE=http://www.pct-turisme.cat/intranet/node/1044
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sotmetre al procés de modificació abans del proper informe seguiment i de 

l’acreditació del títol. 

4.5. Seguiment del Pla de Millora anterior 

Ara no es aplicable, en tractar-se del primer seguiment.  

4.6. Seguiment de les recomanacions externes 

Cal fer un seguiment de l’estat d’implantació de les recomanacions i suggeriments 

rebuts per part de les agències d’avaluació, a través dels diferents processos: 

verificació, modificació, seguiment i acreditació.  

 

Recomanació Procedència Estat Accions dutes a terme 

Adaptar i 

actualitzar la 

Normativa 

Acadèmica i de 

Matrícula de 

Doctorat 

Informe 

verificació 

Contemplada A banda de l’adaptació 

d’aquesta normativa al RD 

99/2011 cada curs acadèmic 

s’actualitza. Consultar la del  

2016-17 al següent enllaç. 

Millorar 

l’impacte 

(internacional) 

de les 

publicacions 

Informe 

verificació 

Contemplada Increment substancial de les 

publicacions en revistes 

indexades JCR i en editorials 

internacionals de referència 

per part del professorat de la 

URV 

 

 

 

 

 

 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10836
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10836
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/doctorats_masters/doctorats/normativa/NAM_doctorat_16_17.pdf
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10836
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10836
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ANNEX 1 

Taula A.1.1. Dades preinscripció doctorat 
Estranger/ 
Nacional 

Nacionalitat Universitat de procedència 
País universitat 
procedència 

Estat 
preinscripció 

Motiu denegació 
 
Beca 

Matriculat Tipus Curs  

ESTRANGER ITÀLIA UNIVERSITAT DE BARCELONA Espanya EXCLÓS 
manca la documentació 

requerida 
N N   2013-14 

NACIONAL ESPANYA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID 
Espanya PENDENT   S N   2013-14 

ESTRANGER EQUADOR 

FACULTAD LATINOAMERICANA DE 

CIENCIAS SOCIALES FLACSO 
SEDE ECUADOR 

EQUADOR 
ADMÈS 
PROVISIONAL 

  S N   2013-14 

ESTRANGER ARGENTINA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
QUILMES 

ARGENTINA ADMÈS   N S TP 2013-14 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT DE BARCELONA Espanya ADMÈS   N S TC 2013-14 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT DE GIRONA Espanya EXCLÓS 
manca la documentació 
requerida 

S N   2013-14 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   N N   2013-14 

NACIONAL ESPANYA 
GOETHE UNIVERSITÄT 

FRANKFURT AM MAIN 
ALEMANYA ADMÈS   N S TP 2013-14 

NACIONAL ESPANYA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA 
Espanya PENDENT   S N   2013-14 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya PENDENT   S N   2013-14 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITA LA SAPIENZA, ROMA ITÀLIA ADMÈS   N S TC 2013-14 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSIDAD DE OVIEDO Espanya 
ADMÈS 
PROVISIONAL 

  N N   2013-14 

NACIONAL ESPANYA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

ESTUDI GENERAL 
Espanya ADMÈS   N S TC 2013-14 

ESTRANGER ÍNDIA  CHRIST UNIVERSITY ÍNDIA  EXCLÓS 
manca la documentació 
requerida 

N N   2013-14 

ESTRANGER MÈXIC UNIVERSITAT DE BARCELONA Espanya ADMÈS   N N   2013-14 

ESTRANGER MÈXIC UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO MÈXIC ADMÈS   S S TP 2013-14 

ESTRANGER ESLOVÀQUIA COMMENIUS UNIVERSITY ESLOVÀQUIA EXCLÓS 
la titulació aportada no 

dóna accés al doctorat 
N N   2013-14 

ESTRANGER TURQUIA STOCKHOLM UNIVERSITY SUÈCIA ADMÈS   N S TC 2013-14 

ESTRANGER IRAN  EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY REGNE UNIT EXCLÓS 
manca la documentació 
requerida 

N N   2013-14 

ESTRANGER GEÒRGIA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya PENDENT   N N TP 2014-15 

ESTRANGER VENEÇUELA UNIVERSITAT DE GIRONA Espanya EXCLÓS 
manca la documentació 

requerida 
N N TC 2014-15 



 

 
    53 

ESTRANGER 

NIGÈRIA, 

REPÚBLICA 
FEDERAL DE  

UNIVERSITY OF IBADAN, IBADAN. 

NIGÈRIA, 

REPÚBLICA FEDERAL 
DE  

PENDENT   N N TC 2014-15 

ESTRANGER IRAN  UNIVERSITY OF SURREY  REGNE UNIT ADMÈS   N N TC 2014-15 

NACIONAL ESPANYA 
UNIVERSITAT OBERTA DE 

CATALUNYA 
Espanya ADMÈS   N S TP 2014-15 

NACIONAL ESPANYA 
HOCHSCHULE FÜR NACHHALTIGE 

ENTWICKLUNG EBERSWALDE 
ALEMANYA PENDENT   N N TP 2014-15 

ESTRANGER RÚSSIA AALBORG UNIVERSITY DINAMARCA PENDENT   N N TC 2014-15 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   S N TC 2014-15 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Espanya ADMÈS   S S TC 2014-15 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Espanya ADMÈS   S S TC 2014-15 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   S S TC 2014-15 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT DE GIRONA Espanya ADMÈS   S N TC 2014-15 

NACIONAL ESPANYA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACION A DISTANCIA (UNED) 
Espanya PENDENT   N N TC 2014-15 

ESTRANGER 

NIGÈRIA, 

REPÚBLICA 
FEDERAL DE  

UNIVERSITY OF IBADAN, IBADAN. 

NIGÈRIA, 

REPÚBLICA FEDERAL 
DE  

EXCLÓS 
manca la documentació 

requerida 
N N TP 2014-15 

ESTRANGER 
NIGÈRIA, 
REPÚBLICA 

FEDERAL DE  

CARDIFF METROPOLITAN 
UNIVERSITY (VIA PARTNER 

UNIVERSITY IN BULGARIA) 

REGNE UNIT EXCLÓS 
manca la documentació 

requerida 
N N TC 2014-15 

ESTRANGER 

NIGÈRIA, 

REPÚBLICA 
FEDERAL DE  

UNIVERSITY OF IBADAN, IBADAN 
OYO STATE 

NIGÈRIA, 

REPÚBLICA FEDERAL 
DE  

EXCLÓS 
manca la documentació 
requerida 

N N TC 2014-15 

ESTRANGER 

NIGÈRIA, 

REPÚBLICA 
FEDERAL DE  

MSC. TOURISM AND RECREATION 

NIGÈRIA, 

REPÚBLICA FEDERAL 
DE  

EXCLÓS 
manca la documentació 

requerida 
N N TC 2014-15 

ESTRANGER ITÀLIA 
TOURISM ECONOMICS AND 
MANAGEMENT 

ITÀLIA EXCLÓS 
manca la documentació 
requerida 

S N TC 2014-15 

ESTRANGER PAKISTAN 
UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA 
ITALIANA 

SUÏSSA, 
CONFEDERACIÓ 

ADMÈS   S S TC 2014-15 

ESTRANGER BRASIL UNIVERSITAT DE BARCELONA Espanya PENDENT   N N TP 2014-15 

ESTRANGER ETIÒPIA UNIVERSITY OF GONDAR ETIÒPIA PENDENT   N N TC 2014-15 

ESTRANGER MÈXIC UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE  MÈXIC EXCLÓS 
manca la documentació 

requerida 
S N TC 2014-15 

ESTRANGER XINA 
UNIVERSITY OF 

WOLVERHAMPTON 
REGNE UNIT ADMÈS   N S TC 2014-15 

ESTRANGER NAMÍBIA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA 
Espanya EXCLÓS 

manca la documentació 

requerida 
N N TC 2014-15 

ESTRANGER MARROC  
ABEDLMALEK ESSAADI 

UNIVERSITY 
MARROC  ADMÈS   N S TC 2014-15 

ESTRANGER TURQUIA ANADOLU UNIVERSITY TURQUIA ADMÈS   S S TC 2014-15 

ESTRANGER COLÒMBIA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   N S TC 2014-15 

ESTRANGER ITÀLIA UNIVERSITAT DE BARCELONA Espanya ADMÈS   S S TC 2014-15 
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ESTRANGER XINA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   N S TC 2014-15 

ESTRANGER EQUADOR UNIVERSIDAD DEL AZUAY EQUADOR PENDENT   N N TP 2015-16 

ESTRANGER EQUADOR UNIVERSIDAD DEL AZUAY EQUADOR PENDENT   N N TP 2015-16 

ESTRANGER RÚSSIA AALBORG UNIVERSITY DENMARK DINAMARCA EXCLÓS 
manca la documentació 
requerida 

N N TP 2015-16 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Espanya EXCLÓS 
manca la documentació 
requerida 

N N TC 2015-16 

NACIONAL ESPANYA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACION A DISTANCIA (UNED) 
Espanya ADMÈS   N S TP 2015-16 

ESTRANGER TADJIKISTAN 
TAJIK STATE UNIVERSITY OF 

COMMERCE  
TADJIKISTAN 

ADMÈS 

PROVISIONAL 
  S N TC 2015-16 

NACIONAL ESPANYA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA 
Espanya ADMÈS   S S TC 2015-16 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   S S TC 2015-16 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT POMPEU FABRA Espanya ADMÈS   N S TP 2015-16 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT DE GIRONA Espanya ADMÈS   N S TP 2015-16 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   N S TC 2015-16 

NACIONAL ESPANYA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   N S TP 2015-16 

ESTRANGER ALEMANYA 
WESTCOAST UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES 
ALEMANYA PENDENT   N N TC 2015-16 

ESTRANGER ETIÒPIA UNIVERSITY OF GONDAR ETIÒPIA EXCLÓS 
no compleix algun/s 

dels requisits establerts 
N N TC 2015-16 

ESTRANGER BRASIL UNIVERSITAT DE BARCELONA Espanya ADMÈS   N S TP 2015-16 

ESTRANGER XINA NANKAI UNIVERSITY XINA ADMÈS   N S TC 2015-16 

ESTRANGER XINA KU-LEUVEN BÈLGICA EXCLÓS 
no compleix algun/s 
dels requisits establerts 

N N TC 2015-16 

ESTRANGER IRAN  
PAYAME NOOR UNIVERSITY OF 
TEHRAN 

IRAN  ADMÈS   N N TC 2015-16 

ESTRANGER IRAN  ISFAHAN UNIVERSITY OF ART IRAN  EXCLÓS 
manca la documentació 
requerida 

N N TC 2015-16 

ESTRANGER IRAN  KU LEUVEN BÈLGICA EXCLÓS 
no compleix algun/s 

dels requisits establerts 
N N TC 2015-16 

ESTRANGER IRAN  
QESHM INSTITUTE OF HIGHER 

EDUCATION  
IRAN  PENDENT   N N TC 2015-16 

ESTRANGER IRAN  
AZAD UNIVERSITY OF 

ISFAHAN(KHORASGAN) 
IRAN  EXCLÓS 

no compleix algun/s 

dels requisits establerts 
N N TC 2015-16 

ESTRANGER VENEÇUELA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Espanya ADMÈS   S S TC 2015-16 

ESTRANGER EQUADOR UNIVERSIDAD DEL AZUAY EQUADOR PENDENT   S N TC 2015-16 

Font: Informe Sínia DC6 Seguiment preinscripció del doctorats (detall dels alumnes) 
Data extracció: 11/10/16 
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Taula A.1.2. Informe EPD Llistat estudiants segons línia de recerca 
LIN_INVESTIGACIÓ CURS ANY_INICI 1R_COGNOM 2N_COGNOM NOM DIRECTOR 

Comunicación y turismo 2015-16 2014-15 ÁLVAREZ CABALLERO ALBERTO HUERTAS ROIG MARIA ASUNCION 

Comunicación y turismo 2015-16 2015-16 ASSAMI  ANDREA HUERTAS ROIG MARIA ASUNCION 

Valoración BienesAmbientalse 2015-16 2013-14 ATAY  ITRI SALADIÉ BORRAZ ÒSCAR 

Turismo, cultura, creatividad y desarrollo urbano 2015-16 2013-14 BASSOLS GARDELLA NARCÍS RUSSO  ANTONIO 

Turismo y planificación del territorio en espacios litorales 2015-16 2013-14 BEIER  
LORENA 

SOLEDAD 
ANTON CLAVÉ SALVADOR 

Gobernanza de los destinos e Instituciones turísticas 2015-16 2015-16 BONO I GISPERT OCTAVI ANTON CLAVÉ SALVADOR 

Turismo, cultura, creatividad y desarrollo urbano 2015-16 2014-15 BRANDAJS DI MARTINO FIAMMETTA RUSSO  ANTONIO 

Turismo, desarrollo local y sostenibilidad 2015-16 2013-14 GONZALEZ VERA 
MARIA 

ANGELICA 
SALADIÉ BORRAZ ÒSCAR 

Comunicación y turismo 2015-16 2015-16 GUASCH VIDAL JOAN MIQUEL HUERTAS ROIG MARIA ASUNCION 

Aplicaciones SIG al análisis territorial y ambiental del turismo 2015-16 2015-16 JURADO ROTA JOAN PEREZ ALBERT MARIA YOLANDA 

Turismo, desarrollo local y sostenibilidad 2015-16 2014-15 KAMRAN  MUHAMMAD DURO MORENO JUAN ANTONIO 

Turismo, desarrollo local y sostenibilidad 2015-16 2014-15 LAMNADI  YASSIR NEL·LO ANDREU MARTA GEMMA 

Consumo de ocio y cultura 2015-16 2014-15 LI  FANG GARCÍA ÁLVAREZ MARÍA ERCILIA 

Comunicación y turismo 2015-16 2015-16 LOPEZ ROIG JORDI HUERTAS ROIG MARIA ASUNCION 

Comunicación y turismo 2015-16 2014-15 MUÑOYERRO MARTÍN SARA HUERTAS ROIG MARIA ASUNCION 

Turismo y planificación del territorio en espacios litorales 2015-16 2014-15 OLANO POZO JON XAVIER 
GONZÀLEZ REVERTÉ FRANCESC 
JOSEP 

Análisis espacial de la movilidad turística  2015-16 2013-14 ORELLANA BLANQUEZ ALICIA ANTON CLAVÉ SALVADOR 

Turismo, desarrollo local y sostenibilidad 2015-16 2015-16 PUJOL PERDICES MARINA GUTIÉRREZ PALOMERO AARON 

Análisis espacial de la movilidad turística 2015-16 2015-16 QUAGLIERI DOMÍNGUEZ ALAN RUSSO  ANTONIO 

Aplicaciones SIG al análisis territorial y ambiental del turismo 2015-16 2015-16 QUIROZ SIERRA KELLY MILENA PEREZ ALBERT MARIA YOLANDA 

Gobernanza de los destinos e Instituciones turísticas 2015-16 2014-15 RESTREPO MONTOYA NATALIA ANTON CLAVÉ SALVADOR 

Turismo y planificación del territorio en espacios litorales 2015-16 2015-16 SANZ IBAÑEZ CINTA ANTON CLAVÉ SALVADOR 

Turismo, cultura, creatividad y desarrollo urbano 2015-16 2014-15 SEYHAN  BARIS RUSSO . ANTONIO 

Turismo, desarrollo local y sostenibilidad 2015-16 2015-16 ZHANG  MIN RUSSO . ANTONIO 

Impacto económico de los equipamientos turísticos/Incidencia 

de las externalidades sobre el sistema económico 
2015-16 2014-15 ZHAO  XIAOCHEN DURO MORENO JUAN ANTONIO 

Font: Informe EPD llista estudiants segons línia de recerca 
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ANNEX 2 

Taula A.2.1. Buidatge enquestes satisfacció doctorands Turisme i Oci 

 Resposta 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes 

Núm.  

respostes Pregunta 

El procés de preinscripció i d’admissió al programa de 

doctorat tal com està dissenyat és transparent i 
entenedor 

0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 

El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible 
i àgil 

0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 

La informació dels estudis de doctorat disponible en la 

web és clara i entenedora (respecte a objectius, 
activitats de formació, avaluació anual, tràmits 

administratius, etc.) 

0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 

Les activitats formatives organitzades per als 

doctorands són adequades 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 

El seguiment i atenció per part del director/tutor de 

tesi és l’adequat  
0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 

El sistema d’avaluació del DAD i el PLAINV usat a la 

URV per acomplir el RD 99/2011, a través de la 
revisió del DAD i PLAINV del doctorand i elaboració de 

l’informe d’avaluació, és adequat 

0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 

L’eina informàtica de la URV utilitzada per avaluar el 
DAD i PLAINV és adequada 

0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

En general, el grau de satisfacció global de programa 
de doctorat és: 

0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 

El funcionament de la comissió acadèmica del 

programa de doctorat i la seva coordinació són 

adequats 

0 0 0   0 0 0 3 2 0 

Les vies d’informació, comunicació (web, correus 

electrònics, etc.) són adequades 
0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 

La normativa i els tràmits administratius (baixes, 

pròrrogues, canvis de dedicació, etc.) són clars i 
accessibles 

0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 

L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i 

Doctorat és adequada  
0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 

Font: EPD 
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Taula A.2.2. Buidatge enquestes satisfacció directors Turisme i Oci 
 Resposta 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes 

Núm.  
respostes Pregunta 

Consideres que la reforma introduïda en 
els estudis de doctorat pel RD 99/2011 ha 

incorporat millores significatives? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideres que regular la permanència 
dels estudis de doctorat (durada segons 

la dedicació a temps complert o temps 
parcial, pròrrogues, baixes) és una 

mesura adequada pe a la formació 
doctoral 

 
 

 
 

1 1 
 
 

1 
 
 

 
 

 
 

 
 

Consideres que l’avaluació anual del 
doctorand representa una millora en 

l’organització dels estudis de doctorat? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 2 
 
 

 
 

 
 

Consideres adequada l’estructura dels 

estudis de doctorat (activitats formatives, 
línies de recerca, etc)? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2  1 
 
 

 
 

Consideres que les infraestructures, 
instal·lacions i els equipaments 

disponibles per dur a terme els estudis de 
doctorat són adequats? 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  1 1 

 

 

 

 

Com valores, el funcionament de la 

comissió acadèmica del programa de 
doctorat i la seva coordinació? 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1  1 

 

 

La formalització de  l’Acord previ 
d’acceptació del futur director o directora 

de tesi doctoral i línia al doctorand és una 

bona eina per assignar els directors de la 

tesi doctoral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1 

 

 
1 

 

 

La supervisió de directors i tutors de tesi 

amb el doctorand hauria d’estar pautada 
(reunions periòdiques entre director i 

doctorand, tutories, planificació, etc.)?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 1 
 
 

 
 

 
 

 El sistema de seguiment i avaluació 

anual dels doctorands usat a la URV per 
acomplir el RD 99/2011, a través de la 

revisió del DAD i PLAINV del doctorand i 

elaboració de l’informe d’avaluació, és 
adequat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 1 

 

 

 

 

 

 

L’eina informàtica de la URV utilitzada per 
avaluar el DAD i PLAINV és adequada?  

 
 

1  2 
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La informació pública disponible a la web 

dels estudis de doctorat és clara i 
entenedora (respecte a objectius, línies 

de recerca, activitats de formació, 
avaluació anual dels doctorands, tràmits 

administratius, etc.)? 

 

 
   

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Les eines disponibles per gestionar els 

estudis de doctorat són suficients i 
adequades (SAD, dipòsit de la tesi 

doctoral, defensa, informes i dades, 
etc.)?  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 1 1 
 
 

 
 

 
 

Els tràmits relacionats amb el dipòsit i la 
defensa de la tesi són entenedores i 

adequats? 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1 1 

 

 

 

 

 

 

L’atenció rebuda pel personal de l’Escola 

de Postgrau i Doctorat és adequada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1 

 

 
1 

 

 

En general el grau de satisfacció global 
respecte els estudis de doctorat és:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 1 
 
 

 
 
 

Incidències i/o problemes detectats: 
  
  

Aspectes positius destacables 
 
  

Font: EPD 
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ANNEX 3 

Annex 3.1. Programa Doctoral Days 2014 
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Annex 3.2. Programa Doctoral Days 2015 
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Annex 3.3. Programa Doctoral Days 2016 
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