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Antecedents a l’Informe de seguiment del 2021-22  

 

Acreditació  1/4/2021 

Acreditat amb excel·lència                      Descarrega l’informe en castellà 

Visita externa acreditació  14/4/2021 

Favorable                                              Descarrega l’informe en castellà 

Modificació 3/7/2019 

Favorable                                             Descarrega l’informe en castellà                                  

Verificació 15/5/2013 

Favorable                                             Descarrega l’informe en castellà 

 

 

 

 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10835
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10835
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10826
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10835
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10835
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10835
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Registre de modificacions del programa de doctorat 

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

memòria de verificació ( Favorable a 2/7/2019)  

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

Nom  Modificació Data d’alta Data de baixa 

BORRULL BALLARÍN, FRANCESC Alta 28/2/2022  

YANES TORRADO, ÓSCAR Alta 28/6/2019  

PRIETO SIMÓN, BEATRIZ Alta 25/2/2019  

GARCÉS MIGUEL, PEDRO Baixa  20/1/20 

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

Taula 2: Registre de modificacions de places del programa de doctorat 

Curs Places 
ofertades 

% modificació modificació 

2018-19 15 0% 0 

2019-20 15 0% 0 

2020-21 15 0% 0 

2021-22 20 +25% +5 

 

Taula 3. Resum registre de modificacions del programa de doctorat 

PD Alta Baixa Modificacions 
Total 
professors 

% 
Modificacions 

TeNBE 3 1 4 41 10 

 

Justificació de les modificacions realitzades 

Les altes de professorat es justifiquen per les necessitats del programa. En tots els casos, les noves professores i 

professors del programa tenen una reconeguda trajectòria investigadora i contirbueixen a millorar la qualitat del 

programa i els seus resultats així com la proporció de professors amb sexeni viu. La baixa de professor indicada és deguda 

a la seva jubilació. Aquest modificació de quatre professors amb un increment net de dos professors respecte dels 41 

professors de l’anterior informe de seguiment representa un 10% de modificació en el professorat del programa. 

La modificació del nombre màxim de places del programa de doctorat de 15 a 20 places el curs 2021-22 respon a l’elevada 

demanda que es va donar de forma puntual l’esmentat curs. Aquesta modificació només es fa de forma excepcional en 

aquests casos. De forma regular, l’oferta de places del programa de doctorat es manté en 15. 

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

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

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

Estàndard 1: Qualitat dels programes formatius 

 

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

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

programa i el nombre de places ofertes 

Curs acadèmic 2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

Valor 
objectiu  

Valor 
llindar Acció de millora Comentaris 

Places ofertes 15 15 20 15 15   

Demanda total 14 14 19 15 10   

Matriculats nou 

accés total 
8 11 16 12 7   

Matriculats total 42 40 49 45 30   

% Estudiants a 
TC 

90,5% 92,5% 91,8% 90% 80%   

% Estudiants a 
TP 

9,5% 7,5% 8,2% 10% 20%  Valor llindar superior 

% Estudiants 
estrangers total 

52,4% 67,5% 73,5% 65% 45%   

% Estudiants de 

nou ingrès amb 
beca 

50,0% 72,7% 68,8% 65% 45%   

% Estudiants 
total amb beca  

45,2% 57,5% 59,2% 55% 40%   

% Estudiants 
URV 

50,0% 9,1% 18,8% 10% 0%   

% Estudiants 

Catalunya 
12,5% 18,2% 6,3% 10% 0%   

% Estudiants 

resta Espanya 
0,0% 0,0% 0,0% 10% 0%   

% Estudiants 
Internacionals 

37,5% 72,7% 75,0% 70% 30%   

ANÀLISI 

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

el procés PR-ED-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula en programes de doctorat, que permet a cada coordinador 

aplicar els criteris i mèrits definits a la pàgina web i fer una selecció dels candidats per adequar-se a les característiques 

del programa.  

Les dades manifesten l’adequació del dimensiomanet del programa de doctorat a les places ofertades. Excepcionalment 

el curs 21-22 es va produir un augment de la demanda degut a una major quantitat de beques de doctorat ofertades 

pel departament. Això va portar també a un increment de la matriculació de nou accés. Aquest augment de demanda 

de places per part d’estudiants i d’oferta de contractes predoctorals també va afectar al nombre total d’estudiants 

matriculats fent que superi el valor objectiu de 45 amb un valor de 49 el curs 2021-22. Considerem que en general el 

nombre d’estudiants és molt adient tenint en compte l’oferta de places, les línies de recerca  i el professorat disponibles 

per dirigir tesis que s’analitzarà a l’ES 4.   

Per tant el nombre d’estudiants és coherent amb les característiques dels programes, les línies de recerca dels 

programes i les places ofertades que es van ajustant cada curs en funció de la demanda vigent.  

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

en l’anterior informe d’acreditació, tot i que si els propers cursos la matrícula de nou ingrés mostra una tendència 
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clarament decreixent caldrà revisar-los. Pel que fa als mecanisme d’admissió i selecció definits al PR-ED-014 

Preinscripció, accés, admissió i matrícula en programes de doctorat i a la pagina web de programa, considerem que son 

molt adequats garantir el perfil d’ingrés dels doctorands/es.  

ACTUACIONS IMPLANTADES  

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

posterior a l’acreditació dels programes de doctorat han sigut sobretot analitzar les recomanacions de les acreditacions 

sobre l’ES 1 i continuar implantant les millores relacionats definides al PM de l’ED i de cada titulació, en el cas del 

programa han estat les següents: 

 Sessió de Benvinguda als nous estudiants de doctorat 

 Millora de les relacions internacionals i de la oferta de contractes de recerca a través del programa COFUND 

VALORACIÓ FINAL I BONES PRÀCTIQUES 

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

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

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

estàndard perquè considera que el disseny del programa (línies de recerca, perfil de competències i activitats 

formatives) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES. Tanmateix, 

considerem que els doctorands admesos segueixen tenint el perfil d’ingrés adequat i el seu nombre és coherent amb 

les característiques i distribució de les línies de recerca del programa, i el nombre de places ofertes i alhora que el 

programa que té els mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i de les activitats formatives. En conseqüència, 

el programa considera que ha millorat els següents aspectes i que aquest estàndard s’assoleix en progrés cap a 

l’excel·lència. 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

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

El pla de millora de l’informe de seguiment de 21 de desembre de 
2016 incorporava la proposta de millora sobre l’ES 1.1 relativa a la 
millora en la captació d’estudiants i l’enfortiment de relacions 
internacionals. Aquestes millores es varen implantar en el termini 
estipulat i han contribuït a la situació actual dels indicadors de 
l’estàndard.  
 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions  
A l’acreditació es va proposar una acció (2019-20-PM-TeNBE-1) en 
el procés de captació d’estudiants amb l’objectiu de millorar 
l’equlibri de gènere. El termini d’aplicació és el curs 2022-23. Des 
de l’acreditació s’ha estat treballant en aquest sentit i la proposta 
es podrà assolir sense incidències. 

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

del seguiment que estem fent en aquest informe 

no considerem necessari incorporar cap nova acció 

de millora. El que es completarà és l’acció de 

millora 2019-20-PM-TeNBE-1 proposada a 

l’acreditació i amb l’objectiu de millorar l’equlibri 

de gènere entre les i els estudiants. 

 

 

  

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

Curs acadèmic 
2019-

20 
2020-

21 
2021-

22 

Valor 
objectiu  

Valor 
llindar 

Acció de 
millora Comentaris 

Nombre total d’estudiants 
convocats  

36 36 42 40 25 
    

Nombre d’estudiants avaluats 
positivament (23.2) 

35 36 42 40 25 
    

Nombre d’estudiants avaluats 
negativament  (23.3) 

1 0 0 0 2 
  Límit superior  

Percentatge d’estudiants 
avaluats positivament 

97% 100,0% 100,0% 100% 90% 
    

Percentatge d’estudiants 
avaluats negativament 

3% 0,0% 0,0% 0% 10% 
  Límit superior  

ANÀLISI 

D’acord amb el RD 99/2011 i el PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand, el mecanisme de què disposa el 

programa de doctorat per a la supervisió i seguiment de doctorands/es és a través del pla d’investigació (PlaInv), 

elaborat el primer semestre després de l’admissió (i revisable cada curs), i del document d’activitats del doctorand 

o doctoranda (DAD), elaborat cada curs acadèmic pel doctorand/a i supervisat pels seus directors/es de tesis. Aquest 

mecanisme està descrit al procediment PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand i a la URV es porta a terme 

a través de la plataforma en línia anomenada SAD (Seguiment i Avaluació del Doctorand). Els dos darrers cursos tots 

els estudiants convocats han superat l’avaluació del DAD i PLAINV. 

ACTUACIONS IMPLANTADES  

Desde la implantació del programa de doctorat la Comissió Acadèmica juntament amb l’Escola de Doctorat son 

proactius en el seguiment dels estudiants, el qual porta als resultats excel·lents en els percentatges d’estudiants 

avaluats positivament.  

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

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

Justificació 

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

Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, i la satisfacció dels usuraris descrita 

anteriorment el programa valora positivament la implantació d’aquest estàndard perquè considera el programa que 

té els mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i de les activitats formatives. En conseqüència, el 

programa considera que aquest estàndard s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. 

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

estudiant per tal que tots facin el seu SAD i el seguiment als supervisors per tal que ajudian als estudiants a fer-lo i 

en facin l’avaluació posteriorment. A més l’Escola dona suport constant a través de la mateixa adreça de correu de 

Supervisió i Avaluació. Per tant el programa considera que ha mantingut l’alt nivell de qualitat en aquests aspectes i 

en conseqüència aquest estandard es valora en progrés vers a l’excel·lència 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

 
1) Seguiment propostes de millora anteriors ( 

PM 2016 i 2019 o 2020) 
El pla de millora del programa no incorpora propostes 
de millora sobre l’ES 1.2 el seguiment del doctorand 

2) Seguiment propostes de millora de les 
acreditacions 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i dels 
seguiment que estem fent en aquest informe considerem 
necessari  incorporar les següents accions de millora al pla 
de millora del programa: 
 
La implantació d’un programa de formació transversal i la 
seva posterior avaluació per part dels estudiants (2019-
20-PM-TeNBE-2). Aquesta implantació està prevista per 

X 
   



 

 
    6 

La propostes de millora procedents de l’acreditació que 
el programa incorpora al seu pla de millora i ja ha 
implementat és la instauració d’una sessió de 
benvinguda als nous doctorands en què sel’s informa de 
tots els detalls administratius i acadèmics relacionats 
amb el seu doctorat. En particular se’ls informa sobre la 
realització del Seguiment i Avaluació del Doctorat 
anualment.  Tota aquesta informació es posa disponible 
a la pàgina moodle del Doctorat. (2019-20-PM-TeNBE-5) 

 

A l’acreditació també es proposava una acció de millora 
per permetre als estudiants accedir a una formació 
transversal que els doti d’eines útils per al seu 
desenvolupament professional com a doctors (2019-20-
PM-TeNBE-2). Aquest pla de formació s’ha estat 
implementant des del curs 2020-21 i es completara tal i 
com s’especifica al PM de l’acreditació el curs 2022-23. 

ser completada al curs 22-23 i així es fa constar al pla de 
millora adjunt a aquest informe de seguiment.  

 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

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

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

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

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

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

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

Estàndard 4: Adequació del professorat 

4.1.El professorat té una activitat de recerca acreditada 

Curs acadèmic 2019-

20 

2020-

21 

2021-

22 

Valor 
objectiu  

Valor 
llindar 

Acció de 
millora Comentaris 

Nombre professors del programa (9.1) 41 36 36 40 25     

Nombre directors col·laboradors (9.2) 17 9 16 15 10     

Total directors de tesi  58 45 52 55 35     

Directors dirigint tesis (9.3) 35 32 37 35 25     

% Directors que no dirigeixen (9.4) 40% 29% 29% 30% 45%    Límit superior 

Directors tesis defensades (9.5) 12 10 13 12 7     

Percentatge de sexennis vius dels directors 
de tesis defensades (9.7) 71% 85%  100% 85% 75%    

Percentatge de sexennis vius del 
professorat (9.6) 94% 96% 97% 85% 75%    

ANÀLISI 

 
Analitzats els indicadors corresponents des de la darrera acreditació, l’estàndard 4.1, segueix sent el més ben posicionat 

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

l’excel·lència. Actualment el programa compta amb 36 professores i professors i 16 directores i directors de tesi 

https://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/verificacio-seguiment-acreditacio/
https://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/verificacio-seguiment-acreditacio/
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col·laboradores i col·laboradors, a la pàgina web de línies d’investigació (http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-

estudiants/oferta/7713/arees-de-recerca/) es pot consultar per cada programa de doctorat i línies d’investigació del 

professorat i els directors de tesi col·laboradors adscrits, així com el currículum de tots ells. 

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

és del 100%. Tots dos han augmentat respecte els cursos anteriors.  

 
Per tant segons els indicadors anteriors, podem dir que el Programa de Doctorat segueix complint amb la rubrica cap a 

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

doctorals té una activitat de recerca acreditada. 

 

Projectes 

El professorat del programa de doctorat pertany tot ell a algun Grup Reconeguts de la Generalitat de Catalunya de la 

convocatòria 2017SGR. El programa compta amb professorat de 8 diferents d’aquests grups. Com es va detallar a 

l’acreditació gran part del professorat segueixen sent IP. 

La participació en projectes competitius vigents segueix sent molt rellevant per part del col·lectiu de professorat durant 

el període d’avaluació (2019-2022), amb un total de 35 projectes de recerca competitius d’àmbit nacional i d’aquests 23 

(un 66%) dels projectes tenen un investigador principal entre el professorat del programa.  

La tipologia de projectes en què participa el professorat del programa és molt variada atesa l’amplitud de les temàtiques 

del programa de doctorat. El rang va des dels sensors, passant pel processat d’imatges, de senyal i de grans quantitats de 

dades i arribant a la generació d’energia i la gestió intel·ligent del seu emmagatzematge, conversió i distribució. Hi ha un 

bon balanç entre projectes nacionals i europeus, destacant la participació en xarxes europees per a la formació de doctors 

com la Martí i Franquès CONFUND Doctoral Fellowships Programme. 

Publicacions 

Pel que fa a la producció científica el professorat del programa mantè un bon ritme de publicacions, de manera 

comparable o fins i tot millor respecte a l’acreditació, durant el període entre octubre de 2019 i setembre de 2022 s’han 

publicat un total de 314 contribucions científiques de les quals 303 són articles o revisions ressenyades en el Journal of 

Citation Reports. Pel que fa a les àrees ISI, les àrees temàtiques relacionades amb el programa (Engineering, Chemistry, 

Physics, Materials Science, Energy Fuels, Biochemistry Molecular Biology, Instruments Instrumentation) estan molt ben 

representades, la qual cosa indica un alt grau d’interdisciplinarietat i d’adequació al programa de la recerca que porta a 

terme el professorat. Finalment, destaca l’alt nombre de citacions que van rebre aquestes contribucions (1960), amb una 

mitjana de 37,7 cites per professor i 6,2 citacions per article, el que dona un índex h de 20. 

ACTUACIONS 

 

VALORACIÓ FINAL I BONES PRÀCITQUESDE L’ESTÀNDARD 4.1 

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

Justificació: 

 

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

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

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

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

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

nacionals com internacionals, així com a nivell de publicacions científiques. Un 97 % del professorat del programa disposa 

 

   
X 
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actualment d’un sexenni viu (o és assimilable a tenir un sexenni viu) i d’un mínim de 5 publicacions científiques indexades 

en els darrers 5 anys. Tots aquests indicadors no han canviat substancialment des que es va presentar l’autoinforme 

d’acreditació, atès que el professorat és el mateix (només s’ha produït una baixa i tres altes). 

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

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

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

El pla de millora del programa al’ISPD de 2016 incorporava 
la proposta de l’augment de la proporció de professors amb 
sexeni viu de recerca. Això es va implantar efectivament en 
el terini establert i s’ha mantingut en el període 2019-2022, 
fins i tot millorant aquest indicador per sobre del 85% de 
referència.  
 

2) Seguiment propostes de millora acreditació 

Les propostes de millora procedents de l’acreditació que el 
programa incorpora al seu pla de millora i ja ha començat a 
treballar és la promoció de la captació de directores d’alt 
nivell científic (2019-20-PM-TeNBE-3).  

 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i del 
seguiment que estem fent en aquest informe no 
considerem necessari  incorporar cap acció addicional de 
millora. L’acció de millora proposada a l’areditació es dintre 
del termini de realització que és el curs 23/24 i s’està duent 
a terme. 
 
 

  

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

ANÀLISI 

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

(36) i de directors de tesi col·laboradors (16) , és suficient i molt adient per atendre als doctorands actuals (50) i als futurs 

(uns 12  doctorands de nou accés cada curs). Els directors de tesi en col·laboració son directors/es de tesi novells en 

tasques de supervisió o extern que aporten coneixements específics en certs àmbits menys afins al programa i per tant 

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

 

A octubre de 2022 (moment de finalització del curs 2021-22) del total de 36 professors/es que participaven al programa 
n’hi havia 24 que dirigien alguna de les 49 tesis doctorals actives. Per altra banda, 15 d’aquestes tesis doctorals estan 
dirigides almenys per un professor del programa i un professor col·laborador, mentre que 3 tesis estan dirigides 
únicament per un professor col·laborador. En tots els casos, la tutorització és dua a terme per professors del programa. 
A més com es constata a l’estàndard 4.1 el professorat té el reconeixement i l’experiència necessària i per tant és molt 
adequat per dirigir tesis doctorals. 
 

Segons l’anterior podem valorar que el professorat és suficient per dirigir les tesis doctorals matriculades. En el cas de 

directors novells, la comissió acadèmica assigna com a tutor un professor amb experiència en direcció de tesis. Tot i això, 

con es dedueix dels informes de seguiment i modificació, la plantilla de directors de tesi del programa és dinàmica i hi pot 

haver petits canvis que no impliquen una modificació substancial i que es comunicaran a AQU en el moment de presentar 

una modificació de la memòria de verificació. Aquest petits canvis són deguts a jubilacions o canvis d’adscripció que es 

detallen a la pàgina 2 d’aquest autoinforme. 

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

presentada a l’acreditació dels programes de doctorat, ja que el volum d’altes de professorat s’ha reduït 

considerablement i per tant considerem que és adequada i encaixa amb la distribució d’estudiants per línies 

d’investigació.  

ACTUACIONS IMPLANTADES 
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Cal destacar que en el període posterior a l’acreditació s’ha treballat de forma activa en l’adscripció al programa de 

doctorat de professores i professors col·laboradors que es caracteritzen per la gran qualitat de la seva recerca i els seus 

resultats. 

VALORACIÓ FINAL I BONES PRÀCTIQUES DE L’ESTÀNDARD 4.2 

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

Justificació 

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

2020 per la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, l’estructura de la plantilla del professorat 

i el nombre de professors i professores és molt adient per dirigir i atendre les tesis doctorals, i, si fos el cas, per impartir 

les activitats formatives del programa. A més, més del 85% del professorat disposa de sexennis vius, en concret el 89%, 

aquest valor arriba al 97% si es computen els professors amb sexennis assimilats que no poden demanar ja que són 

externs a la universitat i pertanyen a centres d’investigació o bé que ja han assolit el màxim de sexenis. Per tot això 

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

 

 SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

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

El pla de millora del programa el 2016 incorporava la proposta de 
millora del percentatge de professors amb sexeni viu o assimilables 
a aquesta condició. Aquest objectiu es va aconseguir en el termini 
establert.  
 

2) Seguiment propostes de l’acreditació 

La proposta de millora procedent de l’acreditació que el programa 
incorpora al seu pla de millora i ja ha començat a treballar és la 
promoció activa de la participació del professorat en activitats de 
professionalització (2019-20-PM-TeNBE-4). Des de la Comissió 
Acadèmica s’està treballant per tal de complir amb aquesta 
proposta en el termini establert que és el curs 23/24. 

 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i 
del seguiment que estem fent en aquest informe 
considerem necessari seguir treballant en la 
proposta de millora expressada a l’acreditació (2019-
20-PM-TeNBE-4) sobre la promoció activa de la 
participació del professorat en activitats de 
professionalització. 
 
 
 

  

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

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

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

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

Curs acadèmic 
2019-

20 
2020-

21 
2021-

22 
Valor 

objectiu  
Valor 
llindar 

Acció 
de 

millora Comentaris 

Tesis llegides anglès 8 7 9 7   5   

  

Tesis redactada anglès 8 7 9  7  5     

Nombre de cotuteles 0 0 0  1  0     

Nombre de tribunals amb 
membres estrangers 

 8  7 7   7  5   
 

Nombre de membres 
estrangers dels tribunals 

 9  8  7  7  5   
 

Nombre de mencions 
internacionals 

8 7 7  7  5   
  

   
X 

https://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/verificacio-seguiment-acreditacio/
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Nombre de directors tesis 
estrangers 

2   0  2  2 0   

Directors de les tesis defensades 
adscrits a la URV de nacionalitat 
estrangera i directors adscrits a 
institucions estrangeres. 

ANÀLISI 

El programa de doctorat compta amb la presència de persones expertes internacionals en els tribunals de tesis i en les 
comissions de seguiment i informes previs com mostren els indicadors analitzats anteriorment. I compta actualment 
també amb 1 directora i 4 directors de tesi internacionals amb tesis doctorals actives.  

ACTUACIONS IMPLANTADES 

 
 
 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

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

Justificació 
Tenint en compte la valoració de progrés cap a l’excel·lència del subestàndard 4.3. avaluat al procés d’acreditació del 
2020 per Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya i les dades presentades en aquest informe 
de seguiment valorem l’estàndard 4.3 en progrés vers l’excel·lència. 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

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

El pla de millora del programa del 2016 incorporava la proposta 
d’incrementar els ajuts per estades internacionals i millorar les 
relacions amb les institucions. Aquesta proposta es va 
implantar amb èxit amb la conseqüent millora.  

 
2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions  

 
Atesa la millora assolida amb l’acció proposada al pla de millora 
del 2016, no va ser necessària una proposta addicional a 
l’acreditació ni en aquest seguiment. 

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

 

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

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

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

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

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

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

doctorals que els programes ofereixen. Aquests recursos inclouen espais de treball per l’estudiant de doctorat, 

laboratoris de recerca, laboratoris de bioseguretat, equipaments d’alta qualitat i despeses de funcionament associades a 

la recerca. L’organització dels recursos materials que ofereix la URV i que posen a disposició els Centres de Recerca que 

participen en el programa assoleixen de manera notable els requisits bàsics que necessiten els estudiants de doctorat. 

En el cas específic del programa de Doctorat en Tecnologies per Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia l’activitat es centra 

majoritàriament en la recerca del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV. A més, té 

contactes amb centres de recerca com  l’ICIQ i l’IISPV i realitza tesis de forma conjunta amb la Technische Hochschule 

Mittelhessen (Alemanya). Els doctorands disposen dels recursos necessaris tant en aquestes institucions com al propi 

departament. 

 

   
X 
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VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

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

Justificació 

 
Tenint en compte la valoració de favorable del subestàndard 4.3. avaluat al procés d’acreditació del 2020 per Comissió 

d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, el programa valora que els recursos materials i els altres 
serveis són molt adequats per garantir el desenvolupament de la recerca que han de dur a terme les persones 
doctorandes. Valorem l’estàndard 4.3 en progrés vers l’excel·lència. 

 

 

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

 

L’Estàndard 5.2 es considera transversal, per tant la seva anàlisi i justificació de la valoració de l’assoliment es presenta a 

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

Estàndard 6: Qualitat dels resultats 

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

ACTUACIONS IMPLANTADES  

Des de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat es considera que el desenvolupament del programa durant els 
cursos posteriors a l’acreditació continua sent molt adequat, tenint en compte les dimensions del programa i els recursos 
disponibles. Cal remarcar que des de l’acreditació i fins ara s’han defensat 26 tesis doctorals. 
 
Per la seva banda, les activitats de formació proposades tant pel programa com per la pròpia Escola de Doctorat (activitats 
de formació transversal) es consideren apropiades i el feedback rebut per part dels estudiants és positiu. A partir del curs 
20/21  s’han anat programant accions formatives de formació transversal dels doctorads del programa com a part del pla 
de millora proposat a l’acreditació. El curs 20/21 es va implantar el curs de redacció d’articles científics per als estudiants 
de primer any. El curs 21/22 s’ha implantat el curs de transferència, innovació i emprenedoria per als estudiants de segon 
any. El curs 22/23 s’implantarà el curs de preparació de propostes de finançament i gestió de projectes científics per als 
estudiants de tercer any. Aquest programa es repetirà anualment per formar els doctors en aquestes competències 
transversals tan necessàries en el seu desenvolupament professional i científic. 
 
A més, es egueix realitzant el Doctoral Day amb el títol de Graduate Students Meeting in Electronic Enginnering on els 
estudiants tene la oportunitat de compartir les seves experiències i resultats amb la resta d’estudiants del programa. A 
més poden practicar les seves habilitats de presentació i defensa de resultats científics i assistir a conferències 
impartides per investigadors internacionals de comprovat prestigi.  
 
Quant a les activitats de formació transversal ofertes per l’Escola de Doctorat, aquestes són àmpliament aprofitades 
pels nostres doctorands i donen un valor afegit molt important a la seva formació com a investigadors.  
 
Cal remarcar que les activitats formatives proposades s’organitzen en anglès i amb suficient temps d’antelació perquè 
tots els doctorands, fins i tot els que estan matriculats en règim de dedicació parcial, puguin realitzar-les. D’aquesta 
manera, també es dona resposta a un dels suggeriments rebuts en el procés d’acreditació. 

ANALISI 
 

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

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

  
X 

https://www.doctor.urv.cat/ca/escola-doctorat/verificacio-seguiment-acreditacio/
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VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

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

Justificació 

Es parteix de la valoració de en progrés cap a l’excel·lència del subestàndard 6.1 avaluat al procés d’acreditació del 2020 
per Comissió d’Evaluació Insitucional i de Programes d’AQU Catalunya. A més, el programa continua valorant molt 
positivament l’assoliment d’aquest estàndard perquè considera que les tesis doctorals, les activitats formatives i 
l’avaluació són coherents amb el perfil de formació i els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics.  Es pot afirmar 
que el programa de doctorat i els estudiants adopten un paper actiu en el procés d’aprenentatge i d’elaboració de la tesi 
doctoral, que posen de manifest un alt nivell de formació i satisfan molt adequadament els requisits del nivell de 
qualificació requerit pel MCQ. 

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

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

Per tot això, el programa valora l’estàndard 6.1 en progrés vers l’excel·lència. 

 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 
 

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

Atès l’alt nivell de l’ES 6.1 desde la pròpia creació del PD, el pla de 
millora del programa el 2016 no incorporava propostes de millora. 

 
2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions 

Al seguiment el 2020 es va constatar l’alt nivell de l’ES 6.1 pel que 
tampoc va ser necessari fer propostes de millora. 

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

6.2.El nombre de tesis doctorals defensades, la seva durada i els resultats científics que se’n deriven són 
adequats i coherents amb el perfil formatiu pretès. 

Curs acadèmic 2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

Valor 
objectiu  

Valor 
llindar 

Acció de 
millora Comentaris 

Tesis defensades TC 
total 

9 7 9 8 6   

Tesis defensades TP 
total 

0 0 1 1 2  Llindar superior 

Durada a TC 4,0 4,2 4,1 4 5  Llindar superior 

Durada a TP 0 0 5,2 5 6  Llindar superior 

% Mencions 
internacionals 

89% 100% 80% 80% 65%   

Resultats científics 
37 26 33 25 20  

Articles acceptats en el 
moment del dipòsit 

% Estades de recerca 
80% 100% 70% 80% 65%  

Percentatge de tesis 
amb estades de recerca 

% Abandonaments 0,0% 0,0% 0,0% 0% 10%  Llindar superior 

ANALISI 
 

De les 26 tesis defensades durant els cursos posteriors a l’acreditació 10 han estat defensades per dones i 16 per homes. 

La durada mitjana de les tesis ha estat de 3,8 anys pel temps complet i 5,2 anys pel temps parcial. S’observen algunes 

diferències per gènere en la mitjana de durada dels doctorats: 4,0 anys en el cas de les dones, 3,7 anys en el cas del 

   
X 
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homes. La durada de 3 anys i escaig és molt raonable en l’àmbit de les tecnologies per a nanosistemes, bioenginyeria i 

energia, atès que és necessari un període d’aprenentage de tècniques experimentals i disseny de la recerca, una segona 

etapa de realització experimental amb cicles d’optimització i una etapa final de recollida de conclusions, publicació de 

resultats i preparació del dipòsit i defensa.  

D’aquestes 26 tesis defensades al llarg del període 2019-2022, 22 han rebut la Menció Internacional (el 85%), d’entre elles 

10 defensades per dones. En aquest aspecte, s’observa un bon equilibri entre gèneres. 

Pel que fa a la qualificació, 22 han rebut la qualificació d’excel·lent Cum Laude, un 59% dels homes i un 41% de les dones. 

Els indicadors sobre la totalitat del període indiquen un lleuger desequilibri pel que fa al gènere (10 dones i 16 homes), 

un grau d’internacionalització i també de mobilitat del 85% que ha assolit la Menció internacional, i un 85% d’assoliment 

de la menció Cum Laude, el qual es pot considerar satisfactori. A més 24 tesis s’han redactat i s’han defensat en anglès. 

Abandonament del programa de doctorat 

La taxa d’abandonament del programa és molt baixa, sense cap cas comptabilitzat en el tot el període. 

Resultats científics de les tesis doctorals 

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

doctorandes quan fan el dipòsit de la tesi, dona un total aproximat de 96 publicacions que indica una mitjana de 3,7 

publicacions per tesi, que és una mitjana relativament alta en l’àmbit de Ciències / Enginyeries. 

ACTUACIONS IMPLANTADES  

 
 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

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

Justificació 

Tenint en compte la valoració de en progrés cap a l’excel·lència del subestàndard 6.2  avaluat al procés d’acreditació del 
2020 per Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya. I que els indicadors analitzats continuen 
posant  de manifest que la sèrie temporal de tots els indicadors de rendiment acadèmic és molt coherent amb la tipologia 
d'alumnat i amb programes equivalents, i mostra clarament la millora contínua dels programes de doctorat i de les tesis 
defensades amb aproximadament un 85% de tesis amb qualificació cum laude i un 85% amb menció internacional. 

El programa valora  l’estàndard 6.2  en progrés cap a l’excel·lència. 

 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

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

Atès l’alt nivell de l’ES 6.2 desde la pròpia creació del PD, el pla de 
millora del programa el 2016 no incorporava propostes de millora. 
 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions 
 

Al seguiment el 2020 es va constatar l’alt nivell de l’ES 6.2 pel que 
tampoc va ser necessari fer propostes de millora. 

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

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

 

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

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

satisfacció del curs 2021-22. 
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Estudiants de doctorat 

 El total d’enquestes complimentades per doctorands ha sigut de 13, d’aquestes 7 completes i 6 incompletes. La 

taxa de participació ha sigut del 32%. 

 El total d’Incidències i propostes de millores obtinguts ha sigut de 2 

 El total d'aspectes positius ha estat de 1 

 El grau de satisfacció total dels estudiants de Doctorat ha estat d’un 9,0 amb una desviació estàndard de 1,4. 

A continuació mostrem el grau de satisfacció dels estudiants de doctorat del curs 2021-22  i la comparació amb els cursos 

anteriors. 

Accés 21-22 19-20 17-18 

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

8,5 7,1 7,0 

El procés de preinscripció i d'admissió al programa de doctorat és entenedor. 9,4 6,2 7,2 

El procés de preinscripció i d'admissió al programa de doctorat és transparent. 9,2 6,9 7,1 

Sobre el programa de Doctorat    

L’atenció rebuda per la coordinació del programa  i/o la comissió acadèmica  és adequada. 9,5 7,9 8,2 

El seguiment i atenció del director/a o directors/es de tesi és l’adequat. 9,9 8,4 8,7 

Les activitats formatives organitzades per als doctorands/es dins del programa de doctorat són adequades 
(cursos, seminaris, tallers, etc.). 

10 7,2 6,8 

 Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per l’Escola de Doctorat (sessió de 
benvinguda, cursos de l'ICE, etc.) són adequades 

9,8 7,2 7,1 

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

9,8 8,4 7,4 

Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules específiques, seminaris, fons bibliogràfics, accés 
a les bases de dades, programari, serveis científic-tècnics, etc.)  disponibles per dur a terme la teva tesi 
doctoral són adequats. 

9,1 7,9 7,4 

Els serveis de suport a l’aprenentatge (Moodle, Factoria digital, serveis d’autoaprenentatge, tutorització, wifi, 
etc.) que la URV posa a la teva disposició son adequades. 

9,8 7,9 6,6 

El servei d’orientació professional que ofereix la URV a través del  l‘Oficina de l'Estudiant és adequat. 9,7 6,6 6,6 

Sobre l’organització universitària (acadèmica i administrativa) dels estudis de doctorat    

L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Doctorat és adequada. 9,4 6,9 7,3 

Els tràmits administratius (baixes, pròrrogues, canvis de dedicació, etc.) i la seva normativa són entenedors i 
accessibles. 

9,4 6,7 6,3 

Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades. 9,3 8,1 7,1 

Satisfacció global    

En general, el grau de satisfacció global amb el programa de doctorat és: 9,4 7,6 7,6 

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2021-22, 2019-20, 2017-18  
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a) Anàlisis del Grau de satisfacció global dels doctorands i doctorandes del programa. 

 

Segons els resultat de les enquestes de satisfacció del curs 2021-22, de les 7 enquestes respostes completament 5 valoren 

la satisfacció global amb el màxim de 10, mentre que una fa una valoració de 9 i una altra una valoració de 7. El resultat 

és una satisfacció global mitjana de 9,4 amb una desviació estàndard de 1,0. Si es té en compte que a les enquestes del 

curs 2018-19 el valor mitjà era de 7,6 i el curs 2019-20 de 7,6 es constata una clara millora en el grau de satisfacció global 

de les doctorandes i doctorands del programa. Analitzant l’evolució dels diferents aspectes preguntats a les enquestes 

als estudiants s’evidencia una gran millora que deixa molt poc marge a millores futures. 

 

b) Anàlisis de les incidències, problemes , aspectes positius i propostes de millora  

 

En l’apartat 18 de l’enquesta (Aspectes positius destacables), un dels estudiants indica: 

“La atención de todo el personal de la URV que ha estado involucrado en el proceso ha sido excelente.” 

Per altra banda a l’apartat 19 (Propostes de millora) hi ha un comentari del mateix estudiant: 

“Ha existido una pequeña demora con la entrega del carnet de identificación de la URV para acceder a las instalaciones. 

Sería muy bueno que este proceso fuera un poco más rápido. El resto de las cosas han sido todas positivas!” 

Del que es dedueix per es proposa una millora en el procés d’obtenció del carnet URV. 

Un altre comentari d’un altre estudiant és: 

“Some of the infromation on the website are only avaliable in Spanish / Catalan. It would be nice to have a larger number 

of websites in English language for international students” 

D’on es desprèn que cal augmentar la quantitat d’informació en idioma anglès disponible als estudiants. 

Finalment, a l’apartat 17 de l’enquesta, (Incidències i/o problemes detectats) no hi ha cap resposta. 

 

Directors/es de tesi 

 El total d’enquestes complimentades per directors/es de tesi ha sigut de 16, d’aquestes 15 completes i 1 

incompleta. La  ratio de participació ha sigut del 46%. 

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

 El total d'aspectes positius ha estat de 3 

 El grau de satisfacció total del Doctorat és d’un 7,9 

A continuació mostrem el grau de satisfacció dels directors/es de tesi del curs 2021-22 i la comparació amb els cursos 

anteriors. 

  21-22 19-20 17-18 

Sobre el programa de doctorat    

El funcionament de la comissió acadèmica del programa de doctorat i la  coordinació són adequats. 8,1 8,7 8,2 

L’estructura dels estudis de doctorat (activitats formatives, línies de recerca, etc.) és adequada.      8,1  8,0  7,9 

Les activitats formatives organitzades en el Programa de Doctorat per als doctorands són adequades (cursos, 
seminaris, tallers, etc.). 8,1 7,9 8,2 

Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per l’Escola (sessió de benvinguda, cursos de l'ICE, 
etc) són adequades. 8,1 7,0 7,5 

Sobre el meu rol com a director o directora de tesi    

Crec que rebo prou suport.  7,6 7,2 8,3 



 

 
    16 

Em sento reconegut o reconeguda en aquest rol.  7,4 6,4  

És un rol en què em sento capaç.  9,2 8,4  

És un rol de què gaudeixo.  8,9 8,9  

És un rol per al qual disposo de prou temps.  6,8 6,3  

Conec les activitats formatives disponibles per millorar en aquest rol.  6,8 7,0  

Les activitats formatives que ofereix la URV per  donar suport a aquest rol són adequades.  7,7 6,7  

He participat en la formació per a directors o directores de tesi que organitza la URV.  67% 36%  

Fins a quin punt els factors següents representen influències en el desenvolupament de la vostra tasca com a 
director o directora de tesi?    

a. Les experiències que vaig tenir com a doctorand o doctoranda 77% 67%  

b. Les experiències prèvies com a director o directora de tesi o dirigint altres projectes d’investigació 77% 93%  

c. Els co-directors de tesi amb qui he treballat 39% 87%  

d. Els cursos de formació a què he assistit 54% 33%  

Sobre l'admissió i avaluació del doctorand o doctoranda    

El procés de preinscripció i admissió al programa de doctorat és entenedor.  7,2 7,5  

El procés de preinscripció i admissió és transparent (hi ha prou informació pública i rebeu regularment informació 
del procés). 7,4 7,2  

Tenint en compte que la regulació vigent (Reial decret 99/2011) estableix que s’ha de fer el seguiment i l’avaluació 
dels doctorands a través del DAD i el  PlaInv, el sistema  d’avaluació que es fa a la URV és adequat. 8,1 8,0 8,2 

Sobre l’organització universitària (acadèmica i administrativa) dels estudis de doctorat     

L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de  Doctorat és adequada. 7,1 7,5 7,6 

Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són adequades. 7,0 7,5 7,5 

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.). 
  7,5 7,3 7,5 

Els tràmits relacionats amb el dipòsit i la defensa de la tesi són entenedors i adequats. 7,6 7,5 7,4 

Els serveis de suport a l’aprenentatge (Moodle, Factoria digital, serveis d’autoaprenentatge, tutorització, wifi, etc.) 
que la URV posa a la vostra disposició són adequats 7,5 8,0  

Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules específiques, seminaris, fons bibliogràfics,  accés a 
les bases de dades, programari, serveis científic-tècnics, etc)  disponibles per dur a terme les tesis doctorals són 
adequats. 7,8 8,1  

Font: Informes de les enquestes de satisfacció 2021-22, 2019-20 i 2017-18 

 

a) Anàlisi del grau de satisfacció global dels directores i directores de tesis. 

El grau de satisfacció global del Directors de Tesi del Programa ha passat del 7,7 el curs 2017-18 a un 7,9 els cursos 2019-

20 i 2021-22. Aquests resultats mostren una clara estabilització en una valoració alta per part dels directors. 

b) Anàlisi de les incidències, problemes , aspectes positius i propostes de millora  

Les incidències reportades pels Directors de Tesi en les enquestes del curs 2021-22 són molt puntuals. En una d’elles es 

reporta un requeriment d’una traducció jurada quan sembla que no és necessària. Aquesta incidència es pot resoldre 

amb una millor comunicació entre l’Escola de Doctorat, l’estudiant i el Director de Tesi. Una altra incidència és una reflexió 

sobre l’impacte de les diferents durades dels ajuts per realitzar el doctorat sobre la igualtat de condicions dels estudiants 

a l’hora de realitzar la seva tesi. Aquesta incidència es resol amb una atenció personalitzada per part del programa a cada 

cas particular. 

Pel que fa als aspectes positius es destaca la dedicació de la Comissió Acadèmica i la flexibilitat del programa alhora de 

realitzar tots els tràmits. 

Com a propostes de millora es demana una millor coordinació entre l’Escola de Doctorat, el Servei de Recursos Humans 

i el propi Programa de Doctorat per evitar els desajustos entre el començament del treball d’una Tesi Doctoral amb el 

començament del contracte laboral. 

 

ANÀLISI 
 

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

cursos: 
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 Millora de la informació de la web en idioma anglès, atesa la important quantitat d’estudiants internacionals del 

programa 

 Millora de la coordinació entre l’Escola de Doctorat, el Servei de Recursos Humans i la Coordinació del Programa 

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

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

I per tant això es reflexa també al grau de satisfacció dels estudiants amb un 9,9 al seguiment i atenció per part del 

director/s de tesi,  un 9,8 al sistema d’avaluació de l’activitat i el pla d’investigació que fa la URV és adequat i d’un 9,5 a 

l’atenció rebuda per la coordinació del programa i la comissió acadèmica. 

 
I també s’observa que els comentaris positius són en gran majoria per alabar i destacar el servei, el suport, l’atenció i 

dedicació de la coordinació i la comissió acadèmica, que esta millor valorada un 9,5 en el cas del doctorands i en un 8,7 

en el cas dels directors de tesi. 

ACTUACIONS IMPLANTADES  

 
 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

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

Justificació 

Les doctorandes i doctorands i el professorat estan molt satisfets amb la formació que proporciona el programa de 
doctorat, i amb els seus resultats, com demostren els valors de les enquestes de satisfacció. El programa valora 
l’estàndard 6.3 com en progrés vers l’excel·lència. 

 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 

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

 

Atès l’alt nivell de l’ES 6.3 desde la pròpia creació del PD, el pla de 
millora del programa el 2016 no incorporava propostes de millora. 
 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions 
 

Al l’acreditació el 2020 es va constatar l’alt nivell de l’ES 6.3 pel que 
tampoc va ser necessari fer propostes de millora. 

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

 

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

 

INDICADORS 

 
18-19 19-20 20-21 

Valor 
objectiu 

Valor 
llindar Proposta de millora 

Taxa d’ocupació 100% 100% 100% 90% 80%  

Taxa d’adequació de la feina als estudis 93% 100% 83% 75% 60%   
Taxa repetició Sense 

dades 
Sense 
dades 

Sense 
dades 

  
Recolecció de dades mitjançant 

entrevista 
ANÀLISI 

 
Segons els indicadors extrets de l’informe d’inserció laboral d’AQU un 95% dels doctors de la URV estan treballant i segons 
els titulats la seva feina s’adequa a la titulació en un 7,1. Aquests doctors tornarien a escollir al URV per fer un doctorat 
en un 82% 

ACTUACIONS IMPLANTADES  

   
X 

https://www.aqu.cat/doc/doc_69542234_1.pdf
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S’ha demanat als doctors egressats que mantinguin un perfil acadèmic com és el ORCID i un perfil professional com el 

LinkedIn per tal de poder fer el seguiment per part del programa de doctorat. En aquest sentit 46 del 52 doctors del 

programa titulats fins al juny de 2022 mantenen al dia aquesta informacií i permeten recollir dades fidedignes de la seva 

inserció laboral que són les que s’han utilitzat per confeccionar la taula de l’ES 6.4. 

 

VALORACIÓ FINAL  i BONES PRÀCTIQUES 

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

Justificació 

Tenint en compte la valoració de en progrés cap a l’excel·lència del subestàndard 6.4  avaluat al procés d’acreditació del 

2020 per Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, i que la taxa d'ocupació de les persones 

titulades és molt superior a la de la població activa per al mateix període de referència i tram d'edat, i és del mateix nivell 

queel total de doctors de Catalunya, del 95% a l’informe d’inserció laboral d’AQU, que de per si és molt alt. La taxa 

d'adequació a la feina de les persones titulades és del mateix ordre que la del total de doctorands del sistema català (83%) 

El programa valora  l’estàndard 6.4 en progrés vers l’excel·lència. 

SEGUIMENT PROPOSTES DE MILLORA NOVES PROPOSTES DE MILLORA 
 

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

El pla de millora del programa de l’informe de seguiment del 2016 
incorporava la proposta de millora sobre l’ES 6.4 de realitzar 
enquestes d’inserció laboral a nivell de tots els doctorats de la URV.  
Aquesta proposta es va implantar i s’ha complert en diferents 
ocasions. 
 
 

2) Seguiment propostes de millora de les acreditacions 
Les propostes de millora procedents de l’acreditació que el programa 
incorpora al seu pla de millora i que ha implementat és la 
d’incrementar la informació sobre la inserció laboral dels 
doctorands. Això s’ha aconseguit demanant als doctors després de 
la defensa el manteniment de perfils acadèmics i professionals 
(2019-20-PM-TeNBE-6). Els egressats han col·laborat en aquest 
sentit i permet fer un seguiment detallat de la trajectòria dels 
nostres doctors. 

Fruit de l’avaluació de l’acreditació de la titulació i 
del seguiment que estem fent en aquest informe 
considerem necessari  incorporar una acció de 
millora com és la realització d’entrevistes 
personals a Doctors titulats del programa. Amb 
aquesta proposta (2022-23-PM-TeNBE-1) es 
pretén obtenir informació més detallada de la que 
es pot aconseguir amb les respostes d’una 
enquesta. 
 
 

Valoració, proposta del pla de millora i bones pràctiques 

Identificació de bones pràctiques i punts forts 

 

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

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

 

■ La actividad investigadora del profesorado.  

■ La implicación del profesorado y la coordinación del programa, así como su alto grado de disponibilidad para los 

doctorandos.  

■ La elevada satisfacción de los estudiantes con la dirección y seguimiento de las tesis.  

   
X 

https://rovira-my.sharepoint.com/personal/38561715-f_epp_urv_cat/Documents/SIGQ-AQU/ED-%20Marc%20VMSA/7713%20TNBE/3.%20Seguiment/Enquestes%20satisfacció
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■ El “Doctoral Day”, que permite la generación de redes de colaboración entre los diferentes doctorandos de distintos 

programas de doctorado.  

■ El grado de colaboración existente entre las empresas y la Escuela de Posgrado y Doctorado. Las entrevistas con el 

doctorando en su segundo año de comienzo del estudio.  

■ La calidad de las tesis elaboradas y presentadas, así como el número de artículos derivados de ellas.  

■ Los valores de los indicadores académicos del programa 

 

Informe de Evaluación Externa 

 

C1. Calidad del programa formativo  

 El espíritu de aprendizaje constante y colaborativo de todo el equipo directivo y docente.  

 La Junta Directiva como órgano de trabajo en equipo y colaboración.  

C4. Adecuación del profesorado al programa formativo  

 El profesorado adscrito a cada programa evaluado en cuanto a su actividad investigadora.  

 La implicación del profesorado y coordinadores de los programas de doctorado. Así como su alto grado de 

disponibilidad para los doctorandos. ACREDITACIÓN DE TITULACIONES. Informe de evaluación externa 28  

 La elevada satisfacción de los estudiantes con la dirección y seguimiento de las tesis en todos los programas 

evaluados.  

 La figura del coordinador de los programas de doctorado.  

C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje  

 El “Doctoral Day” que permite la generación de redes de colaboración entre los diferentes doctorandos de 

distintos programas de doctorado.  

 El grado de colaboración existente entre las empresas y la Escuela de Posgrado y Doctorado.  

 Las entrevistas con el doctorando en su segundo año de comienzo del estudio. C6. Calidad de los resultados del 

programa formativo  

 La alta calidad de las tesis elaboradas y presentadas así como el número de artículos de ellas derivados.  

 Las actividades transversales que permiten aportar al doctorando una formación completa y holística así como 

la relación con estudiantes de otros programas y áreas de conocimiento.  

 El alto grado de implicación y satisfacción de los doctorandos y egresados de los programas de doctorado, que 

transmiten que pertenecer a estos programas de doctorado y a la Universidad es símbolo de identidad. 

 

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

 

- Es manté un nivell adequat de nous estudiants al programa amb una elevada proporció d’estudiants a temps 

complet, amb finançament i internacionals. 

- L’acompliment del procés de seguiment i avaluació del doctorand és total gràcies a l’atenció específica que en 

fa la Comissió Acadèmica. 

- El professorat del programa és altament actiu en recerca, amb un percentatge de professors amb sexenis vius 

del 97% i de professros amb tesis defensades del 100%. 

- La producció científica del doctorat és d’elevada qualitat i de quantitat adequada a aquesta qualitat. 

- El programa de formació transversar específica del Programa de Doctorat que s’està implantant està rebent una 

acollida molt positiva i té un impacte positiu en la carrera dels estudiants. 

- El grau d’internacionalització és elevat amb una àmplia majoria de tesis que obté la menció internacional. 

- El grau de satisfacció dels estudiants i el directors de tesi presenta una tendència creixent en els darrers cursos, 

dintre d’un nivell elevat de resultats. 

 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10835
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10835

