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1. Context 

Dades identificadores 

 

Universitat  Universitat Politècnica de Catalunya 

Nom del programa de 
doctorat 

Inteligencia Artificial 

Codi RUCT  5600093 

Enllaç web https://doctorat.upc.edu/ca/programes/inteligencia-artificial 

Coordinació del programa  Fco. Javier Larrosa Bondia 

Dades de contacte  934137872    larrosa@cs.upc.edu 

 
 
Responsables de 
l’elaboració de l’IAPD 

Fco. Javier Larrosa Bondia 

Òrgan responsable 
d’aprovació 

Junta de l’Escola de Doctorat de la UPC 

Data d’aprovació de 
l’informe   

 
 

Presentació del Programa de Doctorat 

La Inteligencia Artificial (IA) es un área de investigación muy consolidada y activa a nivel 
internacional con una fuerte implantación a nivel académico e industrial. En Catalunya hay 
centenares de investigadores activos trabajando en universidades y centros públicos y privados. Un 
porcentaje muy elevado de ellos son doctores por este programa.  La Associació Catalana de IA 
(ACIA), de la que el programa es miembro institucional, coordina, promueve y difunde la 
investigación en esta área desde hace 20 años. 
 
La UPC mantiene el Programa de Doctorado en IA desde 1985 de manera ininterrumpida. El 
programa de doctorado ha sido objeto de la  Menció de Qualitat que otorga la Generalitat de 
Catalunya desde 2003 hasta 2009. 
 
Casi todas las universidades tecnológicas de referencia en el mundo que tienen estudios de Ciencias 
de la Computación tienen grupos de investigación en IA y ofrecen doctorados, ya sea mediante 
programas de doctorado generalistas o específicos. En Catalunya, el programa de la UPC es el único 
específico sobre IA y está asociado al Master Interuniversitario en IA (UPC, UAB, URV) 
acreditado recientemente por la AQU. 
 
Este programa de doctorado es un referente en Catalunya y muchos de sus alumnos han sido 
distinguidos internacionalmente en el mundo académico (EurAI Fellows, EurAI dissertation 
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awards). Diversas empresas tecnológicas han sido creadas por nuestros estudiantes en los últimos 
años (iSOCO, Intelli Pharma, SISLTECH, 3scale,...). Algunos de nuestros estudiantes están 
trabajando actualmente en empresas de referencia tales como Google. 
 
El programa tiene como objetivo formar doctores capaces tanto de participar en iniciativas 
empresariales como de integrarse en grupos de investigación en temáticas relacionadas con la 
Inteligencia Artificial. Este objetivo es extremadamente oportuno en estos momentos debido al 
impacto que la IA está teniendo en diversos sectores empresariales (IoT, robótica, data science, 
machine learning, ...) 
 
 
 
 

Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè 
d'Avaluació Interna) 

 

Nom i Cognoms  Càrrec  Col·lectiu 

Fco. Javier Larrosa  coordinador PDI 

Miquel Sànchez‐Marrè 
 

Secretari CAIA PDI 
 

Lluís Padrò  Membre CAIA PDI 

René Alquézar  Membre CAIA PDI 

Isabel Navazo  Presidenta Comissió de Doctorat 
dept CS

PDI 

Mercè Juan  Responsable administratiu PAS 

Anna Gkatzioura  Estudiante Estudiante 

   

 
 
 

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

 

 (18/10/17) L’Escola de Doctorat realiza una Junta extraordinaria con todos los 
coordinadores de programa de doctorado a la que asiste el Gabinet de Planificació i 
Qualitat (GPAQ) con el objetivo de coordinar, marcar el calendario y dar instrucciones 
sobre cómo realizar el Informe de Acreditación. 

 (23/10/17) El coordinador del programa se reúne con la Comisión Académica para 
transmitir la información y crear el Comité de Evaluación Interna que tiene que realizar el 
Informe de Acreditación 

 (27/10/17) Se revisa toda la documentación relacionada incluyendo el Informe de 
Verificación, el informe de Seguimiento y las respuestas de AQU 

 (27/10/17) Se hace un primer análisis de los estándares que se han de evaluar y una 
primera valoración de la información disponible (proveniente de GPAQ, Escola de Doctorat, 
Programa de Doctorat). Se hace una primera planificación de los pasos a seguir para 
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realizar el informe. 
 (8/11/17) L’Escola de Doctorat realiza una reunión extraordinaria para que todos los 

coordinadores compartan impresiones, planteen dudas y propongan ideas sobre todos los 
aspectos prácticos relacionados con la elaboración del Informe 

 (20/11/17) La Comisión de Evaluación Interna finaliza el primer borrador del informe y lo 
envía a la GPAQ 

 (28/11/17) La GPAC hace una corrección técnica del informe 
 (12-18/12/17) La Comisión de Evaluación Interna hace una exposición pública del informe 
 (20/12/17) El Coordinador del programa envía el informe a l’Escola de Doctorat para que 

incorporen todos los aspectos transversales. 
 El informe se aprueba en la Junta del Departamento de Ciencias de la Computación. 
 El informe se aprueba en la Comisión Permanente de l’Escola de Doctorat 
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards 

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 

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

 
Cuando un potencial estudiante solicita la admisión al programa y una vez validado que cumple 
los requisitos de acceso, el coordinador del programa facilita su currículum a la Comisión 
Académica (CAIA) y se estudia su perfil y formación. La Comisión decide sobre la admisión y, 
junto al potencial director, se establecen los complementos formativos necesarios para poder 
realizar satisfactoriamente la tesis doctoral [920.M.2.2016]. 
 
La gran mayoría de las personas admitidas tienen grados y masters en Inteligencia Artificial, 
Informática, ingeniería electrónica u otros campos relacionados por lo que el perfil de ingreso es 
adecuado. Cuando se recibe una solicitud de admisión de una persona con un perfil diferente la 
CAIA analiza su currículo y, si se admite, se obliga al candidato a cursar las asignaturas del 
master MAI que cubran sus carencias. La casuística de asignación de asignaturas es demasiado 
amplia para poder enumerar los casos, pues depende tanto de la formación concreta del 
doctorando como del proyecto de tesis que se vaya a realizar. En la Evaluación de la Solicitud de 
Verificación se pedía que se mejorara la información correspondiente a la asignación de 
complementos de formación para que permitiese a los candidatos saber si deberían cursar 
complementos y qué asignaturas deberían superar. Este aspecto lo hemos considerado en una 
acción de mejora [920.M.4.2017] y aparece reflejado en el apéndice 1. 
 
El porcentaje de estudiantes formados fuera de la UPC y que solicita el ingreso en nuestro 
programa se está incrementando paulatinamente (el  65% de los estudiantes provienen de otras 
universidades y el 53% son extranjeros), lo que pone de manifiesto el interés internacional 
creciente por la Inteligencia Artificial y la proyección internacional de nuestro programa de 
doctorado. 
 
La distribución de los doctorandos entre las 4 diferentes líneas de investigación (KEMLG 40%, SOCO 

25%, LN 17%, LOGPRO 18%) es homogénea salvo por el grupo KELMG que tiene  una leve sobrecarga. 
Pensamos que esto no es un problema porque es un grupo con una intensa actividad 
investigadora y, además, porque casi la mitad de tesis que dirigen actualmente van a finalizar 
entre este curso y el próximo por lo que el desequilibrio se va a corregir en breve. Para evitar 
nuevos desequilibrios, cuando un estudiante solicita la admisión sin tener ninguna preferencia 
previa sobre la línea en la que desea desarrollar su tesis el coordinador le orienta hacia aquellas 
líneas menos cargadas. 
 
La media de nuevos ingresos (6,6) es inferior a las plazas ofertadas (10). Sin embargo, no nos 
parece oportuno decrementar el número de plazas porque el número de nuevas solicitudes de 
ingreso oscila notablemente y no nos gustaría rechazar buenos candidatos por falta de plazas 
(decisión CAIA enero 2017). 
 
El porcentaje de estudiantes a tiempo parcial se ha ido incrementando en los últimos años 
(actualmente el 50%). Tras consultar a los responsables de cada grupo, observamos que el 
principal motivo es la falta de becas que hacen que muchos estudiantes necesiten compaginar sus 
estudios con trabajos remunerados. Estamos estudiando acciones correctoras en la CAIA.  
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1.2 El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de 

les activitats formatives. 

Cada doctorando tiene un documento de actividades (DAD) que contiene de manera actualizada 
todas las actividades formativas específicas y transversales que se van realizando a lo largo de la 
realización de sus estudios de doctorado. Este documento es muy útil para tener una visión global 
de la formación de los estudiantes. Además, doctorando y director firman un compromiso que 
refleja sus derechos y obligaciones incluyendo aspectos laborales y éticos.  
 
Actualmente el DAD lo custodia y actualiza el estudiante y el programa de doctorado va recibiendo 
actualizaciones anuales. Pensamos que sería más conveniente que fuera la Escola de Doctorat 
quien custodiara el DAD y que esto debería ser una propuesta de mejora transversal. 
 
El principal mecanismo de supervisión de los doctorandos son las reuniones  periódicas con los 
directores. En estas reuniones se hace un seguimiento efectivo tanto de las actividades 
relacionadas con la elaboración de la tesis, como de las actividades formativas asociadas (cursos 
de formación transversal, asistencia a seminarios, etc).  
 
La Comisión Académica del programa de doctorado valora una vez al año a todos los doctorados. 
En esta valoración se tiene en cuenta el DAD, el informe de progreso elaborado por los 
estudiantes y el informe de los directores. Esta evaluación es muy importante pues es la única 
manera que tiene el programa de desvincular a aquellos estudiantes que no cumplan de manera 
satisfactoria sus obligaciones. No es extraño que algunos estudiantes (2 el último año) decidan no 
presentar sus informes y abandonar el programa al ver que no pueden justificar su actividad de 
manera satisfactoria. 
 
Todos los estudiantes tienen que hacer (típicamente en Junio de su segundo año en el programa) 
una presentación pública de su plan de investigación. Esta presentación es evaluada por un 
tribunal formado por 3 doctores, uno de ellos externo al programa. Una parte importante de la 
presentación es el turno de preguntas en las que el doctorando tiene que justificar las decisiones e 
hipótesis subyacentes a su trabajo. En general, el tribunal valora satisfactoriamente la 
presentación y hace recomendaciones u observaciones al doctorado. En la última evaluación una 
persona fue declarada NO APTA y otra fue severamente amonestada, lo cual demuestra que el 
acto no es un mero trámite. Conforme a la normativa UPC, las personas que no superan esta 
evaluación tienen una segunda oportunidad en un plazo de 6 meses. 
 
Cuando un doctorando y su director consideran que ya se han cumplido los objetivos de la tesis, 
se envía un resumen amplio de lo que será el documento de tesis al gestor de tesis del 
departamento. El gestor de tesis (persona con actividad investigadora acreditada, nombrado por la 
Junta del departamento y no necesariamente profesor del programa) se encarga de hacer  una 
revisión anónima por un mínimo de 2 investigadores externos al programa de doctorado, de 
reconocido prestigio y expertos en el tema de la tesis. Estos revisores normalmente son 
extranjeros. Este hecho es especialmente relevante porque las sugerencias de los revisores se 
hacen teniendo en cuenta su experiencia y por lo tanto de acuerdo a estándares internacionales. 
Si el resultado de la revisión es satisfactorio, la CAIA autoriza el depósito. Si no lo es, se emplaza 
al doctorando a incorporar las recomendaciones sugeridas por los revisores y repetir el proceso. 
 
Finalmente, la tesis es evaluada por una comisión de, como mínimo, 3 miembros expertos en el 
tema de los cuales 2 son externos al programa de doctorado, siendo uno de ellos normalmente 
extranjero. 
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1.3 El programa recull les modificacions que s’han introduït en el títol. 

1. Cambio de coordinador de programa 
a. Javier Larrosa sustituye a Miquel Sànchez-Marrè 

2. Modificación en el órgano responsable y en el proceso de admisión al programa 
a. Desaparece el Comité de Admisión formado por tres miembros del PDI del 

programa. Ahora es la Comisión Académica la que discute y decide las admisiones 
y las posibles actividades formativas. Esta discusión es dirigida por el coordinador y 
se hace electrónicamente. Las decisiones se toman por consenso. 

3. Clarificación y objetivación de la asignación de complementos formativos específicos 
(requerido por AQU en informe de verificación) 

a. Se han establecido tres tipos de perfil y se han fijado los complementos formativos 
específicos que, a priori, se deberían cursar. 

4. Establecimiento de criterios para Tesis por compendio de Publicaciones.  
a. Se han fijado los criterios y los procedimientos de evaluación para la presentación 

de tesis por compendio de publicaciones [link] 
5. Eliminación de Duplicidades entre las actividades “promoción de movilidad” y “estancias de 

investigación” (requerido por AQU en informe de verificación) 
a. Desparece la actividad formativa “promoción de movilidad” porque no es una 

actividad formativa propiamente dicha. 
6. Modificaciones en el profesorado del programa de doctorado 

a. Causan baja algunos profesores que han dejado su vinculación laboral con la UPC 
y otros que han redirigido su investigación hacia otras áreas. También causan baja 
aquellos profesores que dejan de cumplir los requisitos UPC para dirigir tesis. 

i. Ramón Sangüesa (desvinculación con UPC) 
ii. Marta Gatius (falta de actividad relacionada con programa) 

iii. Lluis Màrquez (desvinculación con UPC) 
iv. M. Lluisa Bonet (falta de actividad relacionada con programa) 
v. Enric Rodríguez (falta de actividad relacionada con programa) 

 
b. Causan alta profesores que han redireccionado su actividad investigadora hacia 

alguna de las líneas de investigación del programa. 
i. Cecilio Angulo 
ii. Francisco Múgica 
iii. Ricard Gavaldà 
iv. Marta Arias 
v. Jordi Turmo 
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

 
 
2.1  Es publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del programa 

de doctorat, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

 

La publicación y, sobretodo, la actualización de la información sobre los programas de 
doctorado es un tema prioritario en el que está trabajando la Escola de Doctorat. 

Desde nuestro programa hemos trabajado en la unificación y clarificación de todas las 
informaciones que se deben hacer públicas. En los apéndices 1 y 2 se puede ver el 
contenido que se va a poner en breve en la página web del programa [mejora 920.M.1.2016]. 
Mientras la Universidad no automatice la actualización de la información, desde el 
programa haremos una actualización manual una vez al año. 

Tal como se puede ver, los apéndices 1 y 2 contienen casi toda la información solicitada 
en las Tablas 1.1 y 1.2 que aparecen al final de este estándar. La mayoría de los 
indicadores de la tabla 1.2 los ha facilitado la Universidad y se pueden obtener a través 
del Quadre de Comandaments (link). Otros los hemos obtenido desde el programa de 
doctorado. 

Creemos que la Escola de Doctorat debería dar acceso, para cada programa de 
doctorado, de todos los informes de Verificación, Seguimiento, Acreditación, junto con las 
respuestas de AQU, siendo esto una propuesta de mejora transversal. 

 
 
 
2.2  Es 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. 

En su informe de valoración del seguimiento, AQU Catalunya hace notar que algunos de 
los indicadores de calidad del programa formativo (....) o no son públicos o están 
dispersos. Por otro lado, la información relacionada con el desarrollo académico del 
programa (...) es de acceso restringido a través de las intranets dirigidas exclusivamente a 
los doctorandos. 

Tal como hemos mencionado en el apartado anterior, los apéndices 1 y 2 contienen toda 
la información relevante al programa de doctorado que hemos podido obtener. Además la 
información aparece de manera concisa y compacta, con el objetivo de que los 
potenciales estudiantes no se pierdan en tecnicismos. En breve daremos acceso directo 
desde la web del programa a toda esta información [920.M.1.2016]. 

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

Vegeu l’Informe d’Universitat elaborat per l’Escola de Doctorat. 
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Taula 1.1. Contingut de la informació pública sobre el desenvolupament operatiu dels programes de 
doctorat

DIMENSIÓ CONTINGUTS 
 
 
 

 
ACCÉS AL 

PROGRAMA DE 

DOCTORAT 

- Objectius del programa 
- Perfil d’ingrés 
- Perfil de sortida 
- Nombre de places ofertes 
- Període i procediment de matriculació 
- Requisits i criteris d’admissió 
- Procediment i assignació de tutor i director de tesi 
- Complements de formació 
- Beques 

 
 

ORGANITZACIÓ 
- Línies de recerca 

- Activitats formatives 

- Procediment per a l’elaboració i defensa del pla de recerca 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA 

- Normativa acadèmica 

- Durada dels estudis i permanència 

- Calendari acadèmic 

- Recursos d’aprenentatge: 

 Espais virtuals de comunicació 
 Laboratoris 
 Biblioteca 
 Altres 

- Sistema de garantia interna de la qualitat 
 
 

PROFESSORAT 
- Professorat del programa 

- Perfil acadèmic i investigador 

- Informació de contacte 
 

PROGRAMES 

DE MOBILITAT 

- Objectius 

- Normativa general 

- Beques 

 
TESI 

DOCTORAL

- Normativa i marc general (avaluació, dipòsit, defensa, menció internacional al títol, 
estructura, etc.) 

- Tesis defensades els darrers cursos acadèmics 

 
INSERCIÓ 

LABORAL 

- Principals sortides laborals (empreses, universitats i altres institucions) dels doctorands del 
programa 

 
Taula 1.2. Indicadors mínims que haurien de ser públics 

 
DIMENSIÓ 

 
INDICADORS 

 
 

 
QUALITAT DEL 

PROGRAMA 

FORMATIU 

- Oferta de places 

- Demanda 

- Estudiants matriculats de nou ingrés 

- Nombre total d’estudiants matriculats 

- Percentatge d’estudiants estrangers matriculats 

- Percentatge d’estudiants provinents d’estudis de màster d’altres universitats 

- Percentatge d’estudiants matriculats a temps parcial 

- Percentatge d’estudiants amb beca 
ADEQUACIÓ DEL 

PROFESSORAT 
- Nombre de directors de tesis defensades 

- Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades 

EFICÀCIA DELS 

SISTEMES DE 

SUPORT A 

L’APRENENTATGE 

- Satisfacció dels doctorands amb els estudis 

- Satisfacció dels directors de tesi  
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DIMENSIÓ 
 

INDICADORS 
 
 
 
 
 

QUALITAT DELS 

RESULTATS 

- Nombre de tesis defensades a temps complet 

- Nombre de tesis defensades a temps parcial 

- Durada mitjana del programa de doctorat a temps complet 

- Durada mitjana del programa de doctorat a temps parcial 

- Percentatge d’abandonament del programa 

- Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude 

- Percentatge de doctors amb menció internacional 

- Nombre de resultats científics de les tesis doctorals 

- Percentatge d’estudiants del programa de doctorat que han realitzat estades de 
recerca 

- Taxa d’ocupació 

ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

3.1  El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de doctorat, el 
seu seguiment i la seva acreditació. 

Vegeu l’Informe d’Universitat elaborat per l’Escola de Doctorat. 

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

gestió eficient dels programa de doctorat, en especial la satisfacció amb els grups d’interès. 

Vegeu l’Informe d’Universitat elaborat per l’Escola de Doctorat. 

 
 
3.3  El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l’adequació i, si escau, es 

proposa un pla de millora per optimitzar-lo. 

Vegeu l’Informe d’Universitat elaborat per l’Escola de Doctorat. 

 

ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
 
4.1  El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

Tal como se puede observar en el apéndice 1, los 24 profesores que a día de hoy tiene el 
programa tienen una actividad investigadora más que acreditada. Por un lado se puede ver que 
todos ellos tienen un número de publicaciones relevante tanto en revistas como en actas de 
congreso (fuente: futur.upc). Además, estás publicaciones tienen impacto tal como se puede ver 
en el número de citas y en el factor h (fuente: Google Scholar). 

Hay tres indicadores que nos muestran que la actividad investigadora se mantiene a día de hoy: 

- 22/24 profesores tienen un sexenio vivo (datos proporcionados por el Director del Dept. de CS). 

- Existen 11 proyectos competitivos de investigación activos en los que participan los profesores 
del programa. 

- Casi todos los profesores (19/24) han dirigido tesis recientemente o lo están haciendo en la 
actualidad. 
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4.2  El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 

El programa de doctorado cuenta con 24 profesores. Pensamos que cada profesor puede dirigir 2 
tesis en paralelo con una dedicación media de 2-3 horas/semana, por lo que contamos con 
recursos para dirigir unas 48 tesis. Este número es suficiente para las 27 tesis que están siendo 
dirigidas y para absorber un flujo con fluctuaciones de unas 5-8 entradas y salidas anuales. 

No contamos con encuestas oficiales de satisfacción de los doctorandos. L’Escola de Doctorat 
está trabajando en su diseño e implementación. 

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

La UPC reconoce la dirección de  tesis como actividad académica. Esto se hace con una 
asignación de puntos de actividad docente (PAD). La asignación promueve los doctorados de 
calidad dando más puntos, por ejemplo, a las tesis que generan más publicaciones y proyectos de 
investigación. El algoritmo de asignación de puntos docentes se aprobó en la comisión de 
doctorado del vicerrectorado de investigación en el año 2012. En el mejor de los casos, la 
dirección de una tesis se equipara a una hora de docencia durante 3 años. 

El programa de doctorado no hace acciones para fomentar las direcciones de tesis porque hasta 
ahora no ha sido difícil encontrar profesores dispuestos a dirigirlas.
 
4.4  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. 

La Comisión Académica acepta el depósito de las tesis en base a los informes de como mínimo 2 
revisores anónimos. La elección de los revisores no se hace con criterios geográficos, sino de 
excelencia científica. Sin embargo, es habitual que todos o casi todos los revisores sean 
extranjeros. 
 
En los tribunales de tesis el programa de doctorado recomienda que al menos un miembro sea 
extranjero. Debido a las restricciones presupuestarias de los últimos años, se empezaron a 
detectar dificultades para cubrir los gastos de desplazamiento de estas personas. La Comisión de 
doctorado del departamento de Ciencias de la Computación desarrolló un reglamento que permitía 
que los miembros del tribunal actuasen por videoconferencia. Esta medida ha funcionado 
satisfactoriamente, pues de las 18 tesis leídas en los últimos 5 años en 14 de ellas ha habido al 
menos un miembro del tribunal externo.
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE 

 
 
5.1  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les 

característiques del programa de doctorat. 

 

L’escola de doctorat hauria d’aportar información transversal sobre biblioteques, sales d’estudi, etc 

 

Por norma general, el desarrollo de las tesis doctorales del programa de IA no requiere de 
infraestructuras o equipamientos especiales. En caso contrario, es el director de tesis el 
responsable de garantizar que el estudiante tenga acceso a los recursos apropiados. 

Espacios de trabajo: El departamento de Ciències de la Computació pone a disposición de los 
dos programas de doctorado que gestiona 3 salas con una capacidad de unas 10 personas cada 
una. Estas salas contienen escritorios, varios ordenadores de sobremesa y acceso a la intranet del 
departamento (reprografía, software departamental,…). Podría parecer que 30 lugares de trabajo 
son insuficientes para dos programas de doctorado (60 estudiantes aprox.). Sin embargo en la 
práctica estas salas se usan muy por debajo de su capacidad porque los estudiantes, cuando no 
tienen reuniones o cursos, prefieren trabajar desde casa o en la biblioteca. 

Acceso a recursos bibliográficos: Las bibliotecas de la UPC ofrecen acceso on-line a todas las 
revistas científicas relacionadas con las líneas de investigación del programa de doctorado. La 
mayoría de los congresos del área ofrecen sus actas de manera gratuita on-line.  

Software y capacidad de cálculo: El departamento de Ciencias de la Computación cuenta con 
un laboratorio (Rdlab) formado por 4 personas que da soporte a la investigación del departamento. 
Además de asesoramiento, ofrecen acceso a todo tipo de software científico, y a un cluster con 
más de 1000 núcleos de CPU y 3 Terabytes de memoria RAM. Los estudiantes de doctorado 
pueden acceder a todos estos recursos si cuentan con el visto bueno de su director. 

En casos particulares se puede acceder al Mare Nostrum que es la máquina del Barcelona 
Supercomputing Center 

 

No contamos con indicadores que valoren el grado de satisfacción de los doctorandos y directores 
sobre los recursos materiales. Si bien cabe decir que no nos consta ninguna queja en este 
aspecto. 
 
 
5.2  Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 

faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Este apartado lo debería cumplimentar la Escola de Doctorat 
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS 

 
 
6.1  Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil 

formatiu pretès. 

Todas las personas que participan en los mecanismos de supervisión de los doctorandos 
(directores, Comisión Académica, Comisión Evaluadora del plan de investigación, Revisores 
Anónimos, Tribunal de Tesis) son investigadores acreditados en Inteligencia Artificial. Si el trabajo 
de la tesis se desviase del perfil pretendido se detectaría inmediatamente y se darían las 
instrucciones correspondientes para su redireccionamiento.  

El perfil acreditado de los directores de tesis es garantía de que las actividades formativas que el 
doctorando va realizando en el día a día son adecuadas para su formación. Esto incluye las 
actividades de movilidad internacional. 

En el improbable caso de que la actividad de un doctorando se alejase del perfil pretendido y que 
el director no lo detectara, lo detectaría la evaluación anual que efectúa la Comisión Académica y 
tomaría las medidas necesarias para su corrección. 

El sistema de revisión anónima previo al depósito es la garantía final de que el doctorando ha 
adquirido el perfil de formación pretendido de acuerdo a estándares internacionales. 
 
 
6.2  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de 

doctorat. 

Los valores  y la evolución temporal de los indicadores relevantes aparecen en el Apéndice 2 
(fuentes: Escola de Doctorat, Programa de Doctorado). 

Puesto que el número de tesis leídas en los últimos 5 años es relativamente pequeño, es muy 
difícil poder sacar conclusiones sobre los valores de los indicadores o sobre las tendencias 
temporales (de hecho no tienen ninguna validez estadística). Sin embargo, teniendo en cuenta 
estas limitaciones, podemos decir que los datos apuntan que las tesis que se han defendido tienen 
indicios de calidad suficientes. Por un lado, mayoritariamente son calificadas cum laude (10/16) y 
reciben la mención internacional (7/16)). Por otro lado y, en nuestra opinión con mayor relevancia, 
generan resultados científicos en forma de publicación (10,6 publicaciones en media). Cabe decir 
aquí que, de manera orientativa, la Comisión considera que una tesis doctoral tiene que tener un 
mínimo de 3 contribuciones relevantes. 

Llama la atención la duración media de las tesis leídas en los últimos 5 años que, tal como se 
puede ver, es demasiado elevada. Conviene tener en cuenta que en los años que estamos 
analizando hubo muchas lecturas de estudiantes sujetos al plan de estudios anterior que no 
contemplaba una duración máxima en los estudios de doctorado. Pensamos que a partir de ahora, 
que todos los estudiantes se rigen por el R.D. 99/11,  la duración media se reducirá.  
 
 
6.3  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del 

programa doctorat. 

 

 

Puesto que la única fuente de informacion es la encuesta de la Generalitat y los resultados son 
agregados, parece pertinente que la Escola de Doctorado desarrolle este apartado. 

También sería pertinente que la Escola de Doctorat describiese aquí los cursos que imparten 
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sobre orientación profesional y de inserción laboral. 

Aunque no contamos con datos objetivos, la información que nos llega es que los egresados no 
tienen dificultades para encontrar trabajo tras sus estudios de doctorado. Sin embargo, sí que 
hemos constatado que en su último año de estudios dedican tiempo y energía a buscar un empleo 
para cuando terminen la tesis. Puesto que la formación que han obtenido es muy específica no 
siempre es fácil disponer de información sobre posibles oportunidades. Por otro lado, los 
profesores del programa periódicamente recibimos mensajes de nuestros contactos 
informándonos de plazas vacantes en nuestro ámbito de conocimiento (post-docs, plazas de 
profesor, etc). Queremos implementar un “tablón de anuncios” de oportunidades laborales 
relacionadas con el programa de doctorado [920.M.5.2017] 
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3. Pla de Millora 

 
Relació de propostes de millora 

Pel que fa a les propostes de millora d’abast transversal vegeu l’Informe d’Universitat elaborat per l’Escola de Doctorat. 

 Relació de Propostes de Millora 

 

920.M.1.2016  

millora de l'accés a l'informació on-line del programa de doctorat 

Càrrec: coordinador del programa 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 
L'informació a la web del programa de doctorat no sempre és fàcil de trobar. Hi ha informació 
repetida i informació innecesària. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Fer una web més clara, amb una estructura més intuitiva i amb un accés a l'informació més àgil La 
web ha d'incloure i actualitzar automàticament la següent informació:  
 
Taula 1.1. Contingut de la informació pública sobre el desenvolupament operatiu dels programes 
de doctorat  
 
DIMENSIÓ CONTINGUTS ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT Objectius del programa Perfil 
d’ingrés Perfil de sortida Nombre de places ofertes Període i procediment de matriculació Requisits 
i criteris d’admissió Procediment i assignació de tutor i director de tesi Complements de formació 
Beques  
ORGANITZACIÓ Línies de recerca Activitats formatives Procediment per a l’elaboració i defensa 
del pla de recerca  
PLANIFICACIÓ OPERATIVA Normativa acadèmica Durada dels estudis i permanència Calendari 
acadèmic Recursos d’aprenentatge: Espais virtuals de comunicació Laboratoris Biblioteca Altres 
Sistema de garantia interna de la qualitat  
PROFESSORAT Professorat del programa Perfil acadèmic i investigador Informació de contacte 
PROGRAMES DE MOBILITAT Objectius Normativa general Beques  
TESI DOCTORAL Normativa i marc general (avaluació, dipòsit, defensa, menció internacional al 
títol, estructura, etc.) Tesis defensades els darrers cursos acadèmics  
INSERCIÓ LABORAL Principals sortides laborals (empreses, universitats i altres institucions) dels 
doctorands del programa  
 
Taula 1.2. Indicadors mínims que haurien de ser públics 
DIMENSIÓ INDICADORS QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU Oferta de places Demanda 
Estudiants matriculats de nou ingrés Nombre total d’estudiants matriculats Percentatge d’estudiants 
estrangers matriculats Percentatge d’estudiants provinents d’estudis de màster d’altres universitats 
Percentatge d’estudiants matriculats a temps parcial Percentatge d’estudiants amb beca  
ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT Nombre de directors de tesis defensades Percentatge de 
sexennis vius dels directors de tesis defensades  
EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE Satisfacció dels doctorands amb 
els estudis Satisfacció dels directors de tesi amb els estudisQuizás se lo deberías decir a Javi 
Vazquez para que este al tanto.  
QUALITAT DELS RESULTATS Nombre de tesis defensades a temps complet Nombre de tesis 
defensades a temps parcial Durada mitjana del programa de doctorat a temps complet Durada 
mitjana del programa de doctorat a temps parcial Percentatge d’abandonament del programa 
Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude Percentatge de doctors amb menció 
internacional Nombre de resultats científics de les tesis doctorals Percentatge d’estudiants del 
programa de doctorat que han realitzat estades de recerca Taxa d’ocupació Taxa d’adequació de la 
feina als estudis  

Accions 
proposades: 

A1. Fer una revisió del contingut de la web, A2. Recopilar tota la informació que falta A3. Fer una 
re-estructuració del contingut simplificant la seva estructura. A4. Penjar el nou contingut i 
implementar mecanismes d'actualització de l'informació  

Abast:  

Prioritat: alta  

Termini: 28/9/2017 
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Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

A1, A2, A3 

 

920.M.2.2016  

Millora del procés d'admissió 

Càrrec: coordinador del programa 

Origen: verificacio 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Els primer dos anys d'impartició vam detectar que molts estudiants estrangers que demanaven 
l'admissió no tenien un interés genui en fer el nostre programa. Vam veure que demanaven 
l'admissió a molts programes de doctorat. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Admetre estudiants que tenen un interés genui per la Inteligència Artificial. Baixar el percentatge 
d'estudiants admessos que despres no es matriculaven. 

Accions 
proposades: 

Afegir dos requeriments més en la sol.licitut d'admissió: - carta signada per un professor del 
programa de doctorat on accepta fer de tutor i es compromet a buscar un director de tesi en els 6 
primers messos d'ençà de la seva arribada al programa. - un document amb una breu descripció 
genèrica de la tesi o àrees de recerca d'interés. 

Abast:  

Prioritat: alta  

Termini: 4/10/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Aprobar la modificació de les condicions d'admissió a la comisió acadèmica Comunicació de les 
noves condicions a l'Escola de Doctorat Comunicació de les noves condicions als professors del 
programa de doctorat 

Resultats 
obtinguts: 

El rati nombre d'admessos/ nombre de matriculats ha millorat passant de prop de 2 els primer anys 
a prop de 1 els ultims dos anys. 

 

920.M.3.2017  

Dinamización del proceso de admisión 

Càrrec: coordinador 

Origen: acreditacio 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Des de que un estudiant solicita l'admissió fins que aquesta es resol pot passar fins a 3 messos per 
que la Comissió Acadèmica delega en una Comissió d'admissions. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Agilitzar el procés. En concret l'objectiu seria que no passés més d'un mes des de que es fa la 
solicitut fins que es resol. 

Accions 
proposades: 

Que sigui la Comissió Acadèmica la que decideixi l'admissió. 

Abast:  

Prioritat: baixa  

Termini: 21/11/2020 
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Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Implementació de l'acció 

Resultats 
obtinguts: 

el temps de resolució de les sol.licituts s'ha reduit a un mes. 

 

920.M.4.2017  

Objetivización de perfiles y clarificación de asignación de complementos formativos  

Càrrec: Comissió Acadèmica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Les persones interessades en fer el doctorat no tenen pistes de si haurien de fer complements 
formatius, ni que quins. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Que hagi uns perfils tipus i que estiguin associats amb uns complements formatius orientatius. 

Accions 
proposades: 

Objectivització dels perfils i de l'assignació de complements formatius 

Abast:  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/11/2019 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

s'ha fet un document amb perfils tipics i assignació de complements. 

Resultats 
obtinguts: 

S'han definit 4 perfils tipus i, per cada un, s'han fixat, de manera orientativa, els complements que 
s'han d'assignar 

 

920.M.5.2017  

Taulell d'oportunitats laborals específiques al programa de doctorat 

Càrrec: coordinador 

Origen: acreditacio 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

A l'ultim any dels estudis, els doctorands normalment busquen oportunitats laborals per quan 
finalitzin el doctorat. La seva formació és molt específica i els canals habituals de búsqueda de 
feina poden no ser prou efectius. Els professors del programa habitualment rebem missatges de 
col.egues, d'associacións professionals, etc, anunciant oportunitats laborals molt específiques al 
nostre àmbit (post-docs, places docents, places de recercaire, etc) 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Que totes les oportunitats laborals que arribin als professors del programa, també arribin als 
estudiants  

Accions 
proposades: 

Desenvolupar un "taulell d'anuncis" on-line on es vagin penjant les oportunitats laborals que arribin 
als professors. 

Abast:  

Prioritat: mitja  
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Termini: 21/11/2019 

Estat: No iniciada  
 

 
  

 

 

 
 
Valoració global del Pla de Millora  

El plan de mejora permite registrar las modificaciones que se van haciendo en el programa tal 
como se van detectando y resolviendo carencias, limitaciones o cambios en el contexto 
académico. 

Las primeras propuestas de mejora (920.M.1.2016, 920.M4.2017) son fruto de los comentarios de 
AQU sobre los informes de verificación y seguimiento, y tienen que ver sobre todo con la claridad 
en la descripción del título. Estas mejoras son las que tienen mayor prioridad y ya se han 
finalizado todas salvo la relacionada con la información pública del programa. El principal motivo 
es que requiere de la coordinación de diferentes agentes y que tiene un componente transversal 
en el que la Escola de Doctorat tiene que coordinar su implantación, e implementar algunos 
procedimientos de automatización. 

Hay un segundo grupo de propuestas de mejora que son fruto de ineficiencias detectadas en la 
gestión de la CAIA y que pretenden mejorarla. Hemos mejorado el proceso de admisión buscando 
un compromiso mayor de los estudiantes con las líneas de investigación del programa para evitar 
solicitudes poco fundamentadas (920.M.2.2016). Tal como se explicó en el informe de 
seguimiento, el número de solicitudes de admisión se redujo en un 30%-40%. También hemos 
agilizado el proceso de admisión para dar respuesta más rápida a los solicitantes (920.M.3.2017). 
Hemos reducido el tiempo desde que se hace la solicitud de admisión hasta que se resuelve a 
menos de un mes.  Ambas mejoras están finalizadas. 

Finalmente, hay una propuesta de mejora relacionada con los resultados finales del programa 
(920.M.5.2017). En particular con el apoyo a la inserción laboral de los estudiantes. Esta mejora, 
de menor prioridad, se encuentra en proceso de ejecución.
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4. Evidències 

 
Nom de l’evidència Localització (URL) 

EurAI fellows  https://www.eurai.org/awards_and_grants/fellows 

EurAI dissertation awards  https://www.eurai.org/awards_and_grants/dissertation_award/2003

compendi  https://doctorat.upc.edu/ca/gestio‐
academica/normativa/normatives‐especifiques 

Quadre Comandaments  https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=doctorat

 

 

 
 

Annex 1. 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL DESARROLLO OPERATIVO DEL 
PROGRAMA DE DOCTORADO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
Objetivos del Programa: 

Proporcionar una visión en profundidad de las líneas de investigación más activas en el campo de la 
inteligencia artificial, haciendo especial hincapié en los aspectos teóricos. 

Establecer las bases de una formación investigadora sólida que capacite a los estudiantes para que 
desarrollen las tareas que conducen a la elaboración de una tesis doctoral y su adecuada integración 
en el sector industrial. 

Perfil de Acceso: 
 
1. Competencias técnicas: 
 
Idealmente los candidatos deben demostrar formación y capacidad investigadora equivalente a la 
proporcionada por un Máster interuniversitario en Inteligencia Artificial o Sistemas Inteligentes, 
como  el que imparte actualmente la UPC conjuntamente con la UB y la URV (link). 
 
Alumnos con Másters o Grados en las áreas TIC, Ingeniería Industrial,  Robótica, Matemáticas, 
Estadística, Física, Lingüística y Lógica también pueden ser admitidos con la exigencia adicional de 
que cursen determinados cursos de formación complementaria. 
 
Debido a la transversalidad de las áreas de aplicación e investigación de la Inteligencia Artificial, 
excepcionalmente se puede admitir a algún candidato con formación previa en Filosofía, Geología, 
Medicina, Biología, Filología, etc. Estos casos serán especialmente analizados por la Comisión 
Académica. 
 
2. Competencias lingüísticas: 
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Todos los admitidos en el programa de doctorado tienen que ser capaces de entender textos técnicos 
escritos en Inglés y de seguir sin dificultad cursos y conferencias impartidas en Inglés. El candidato 
tendrá que mostrar un nivel de conocimiento del idioma Inglés equivalente como mínimo al nivel 
B1 en el Marco de referencia de conocimientos de idiomas del Consejo de Europa, tanto en la 
comprensión oral como escrita. 
 
Requisitos de Acceso: 
 

- Requisitos de acceso por normativa (veasé requisitos) 
- Requisitos de acceso específicos del programa 

o Compromiso de dirección de un profesor del programa. El coordinador del programa    
orientará a los candidatos a contactar con los profesores cuyo perfil mejor se ajusté a 
sus temas de interés.  

o Conocimiento del idioma Inglés equivalente al B1 o superior. 
 
Organo de Admisión: 
 
La Comisión Académica del programa de doctorado evalúa y decide sobre las solicitudes de 
admisión. La comisión se reúne periódicamente (cada 2-3 meses aproximadamente) y resuelve las 
solicitudes pendientes desde su última reunión.  
 
La Comisión evalúa a los candidatos en base a: 
 Expediente académico de todas las titulaciones universitarias cursadas por el candidato. 
 Publicaciones (si las hay) 
 Experiencia investigadora (si la hay) 
 Curriculum vitae. 
 Adecuación del área de investigación de interés a las líneas del programa y al perfil del 
 candidato. 
 Otros Méritos 
Baremo: 
 Expediente académico (60%) 
 Conocimiento reconocible del idioma Inglés (20%) 
 Experiencia investigadora previa (20%) 
 
La composición actual de la Comisión Académica es: 

 Javier Larrosa (coordinador) 
 Ulises Cortés 
 Miquel Sànchez-Marrè 
 René Alquezar 
 Lluís Padrò 

 
Número de plazas ofrecidas por año:  
 
10 
 
Periodo y procedimiento de matriculación: 
 
Véase calendario 
Véase procedimiento 
 
Asignación de tutor y director de tesis: 
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Cuando un potencial estudiante solicita la admisión, se le pide que acompañe un compromiso de 
dirección o tutorización de un profesor del programa. Si el estudiante es admitido, se le asigna ese 
profesor. 
 
Si el candidato lo desea, el coordinador del programa le pondrá en contacto con posibles directores 
para que establezcan posibles propuestas de tesis. 
 
Complementos de formación: 
 
La comisión académica estudia la formación de los estudiantes admitidos y establece, de acuerdo 
con el tutor/director, si éste tiene que cursar asignaturas del Máster interuniversitario MAI (UPC-
UB-URV) para poder llevar a cabo satisfactoriamente el proyecto de tesis doctoral. La decisión 
final depende de la formación previa del doctorando y de las competencias necesarias específicas 
del proyecto de tesis. 
 
A título orientativo podemos considerar tres tipologías de perfil: 
1. Máster in IA o Sistemas Inteligentes. El estudiante no tendría que hacer ninguna asignatura de 
formación complementaria 
2.  Grado o Máster en Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería del Software o semejantes. El 
estudiante tendría que hacer todas las asignaturas obligatorias salvo aquellas que pueda acreditar 
que ya ha cursado en sus estudios previos 
3. Grado o Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Matemáticas, 
Estadística, Física o semejantes. El estudiante tendría que hacer todas las asignaturas obligatorias 
 
En función de las competencias específicas necesarias para llevar a cabo el proyecto de tesis, 
también se puede pedir al candidato que curse asignaturas no obligatorias del master.  
 
Las asignaturas obligatorias del Màster on Artificial Intelligence son: 
 
 Computational Intelligence 
 Computer Vision 
 Introduction to Natural Language Technololy 
 Introduction to Multiagent systems 
 Introduction to Machine Learning 
 Planning and Approximate Reasoning 
 
El listado de todas las asignaturas se puede consultar aquí. 
 
Becas: 
 
Para ver becas genéricas ir a link 
Algunos grupos de investigación disponen de becas y/o contratos propios ligadas a sus proyectos o 
convenios. Las características (duración, requisitos, salario, etc) dependen de las particularidades 
del proyecto. La disponibilidad varía en el tiempo, por lo que los estudiantes interesados deben 
contactar directamente con los grupos de investigación. 
 
Líneas de Investigación: 
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Las líneas de investigación asociadas al programa coinciden con los diferentes grupos de 
investigación, salvo Logic and Programming que por su transversalidad acoge algunos temas y 
profesores ajenos al grupo. 

 Knowledge Engineering and Machine Learning Group (KEMLG) 
◦  Case-based reasoning, Knowledge Based systems, knoledge-mining, multi-agent 

systems, service-oriented architectures, automated reasoning,... 
 Soft Computing (SOCO) 

◦  Neural Networks, fuzzy systems, genetic algorithms, support vector machines, feature 
selection and extraction, pattern recognition and computer vision, data and knowledge 
visualization, statistical machine learning,…. 

 Natural Language Processing (GPLN) 
◦  written language processing technologies, multilingual lexical resources, for question 

answering, information extraction, machile translation, word sense disambiguation,... 
 Logic and Programming (LogPro) 

◦  Computational Logic, problem solving, discrete optimization, modeling, ... 
 
Actividades Formativas: 
 
Además de la tutoría que el director de tesis mantiene continuamente con los doctorandos, existen 
dos tipos de actividades formativas adicionales, 
 

- Actividades formativas transversales gestionadas por l’Escola de Doctorat. Incluyen 
cursos y seminarios sobre habilidades informacionales, metodología de la Investigación, 
habilidades lingüísticas y comunicativas, innovación y creatividad,.. 

 
- Actividades formativas específicas del programa y de la línea de investigación 

o  Cursos y seminarios sobre las temáticas de los diferentes grupos de investigación. 
Estas actividades se realizan aprovechando visitas de profesores extrajeros y por lo 
tanto es imposible planificarlas con antelación y fijar un calendario 

o Seminario de Inteligencia Artificial, compartido con el Master on Artificial 
Intelligence (UPC-UB-URV). En este seminario imparten charlas investigadores que 
visitan cualquiera de las tres universidades implicadas en el master e investigadores 
de centros tecnológicos y empresas tecnológicas de Catalunya. 

o Cursos y escuelas internacionales sobre temas específicos. Cuando el director de 
tesis lo considera apropiado recomienda a los doctorandos que asistan a alguna de las 
muchas escuelas de verano, tutoriales, master clases que las diferentes 
organizaciones científicas organizan frecuentemente. Los directores de tesis también 
asesoran sobre las oportunidades de becas y ayudas que suelen existir para sufragar 
los costes de viaje y alojamiento. 

 
Normativa Académica: 
  
Se puede consultar aquí 
 
Recursos de Aprendizaje: 
 
L’Escola de Doctorat garantiza a todos los estudiantes … 
 
El programa de doctorado garantiza: 

- Mesa de trabajo en despacho compartido, acceso a internet, ordenadores de sobremesa y a 
impresoras 
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- Acceso a Software y  recursos informáticos básicos (correo electrónico, software de edición 
de documentos, de desarrollo de programas, análisis de datos,  etc) 

- Acceso a un clúster con más de 1000 núcleos de CPU y 3 Terabytes de memoria RAM para 
la realización de experimentos. 

 
Si las actividades relacionadas con la investigación requieren de algún recurso específico (por 
ejemplo acceso a un hardware específico o a un robot determinado para la realización de la 
evaluación experimental), es el director de tesis el que tiene el compromiso de facilitarlo. 
 
Profesorado Del Programa: 
 
Todos los profesores del programa tienen experiencia investigadora acreditada tal como se puede 
ver en la tabla siguiente. Las tres primeras columnas se basan en datos propios de la UPC 
(www.futur.upc.edu), mientras que las 2 últimas se basan en datos de google scholar.  
 
Nombre 
 

Tesis 
dirigidas 5 
años 

Publ.Revista  Publ. 
Congresos 

Citas  Factor h 

Ulises Cortés  1  115  203  3361  31 

Miquel 
Sánchez 

2  72  143  2078  23 

Karina Gibert  2  100  193  1761  23 

Javier Béjar  0  23  32  541  9 

Mario Martín  1  13  22  353  9 

Javier 
Vázquez 

3  19  67  2203  23 

René Alquezar  0  45  104  978  17 

Lluis Belanche  2  40  64  1436  15 

Angela Nebot  1  39 
 

122  1804  18 

Francisco 
Múgica 

0  18  38  658  11 

Alfredo 
Vellido 

5  58  94  2668  24 

Enrique 
Romero 

1  32  38  n.a  n.a 

Lluís Padró  0  33  82  2865  26 

Horacio 
Rodríguez 

1  48  117  n.a.  n.a. 

Jordi Turmo  1  31  50  n.a.  n.a. 

Javier Larrosa  0  32  57  2838  27 

Cecilio Angulo  1  82  149  1809  22 

Ricard 
Gavaldà 

0  44  95  3450  27 

Marta Arias  0  15  29  461  12 

Fatos Xafa  0  191  438  7418  39 

Roberto 
Nieuwenhuis 

0  42  70  4185  31 
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Albert Rubio  0  29  64  1991  24 

Albert 
Oliveras 

0  20  17  2806  25 

Emma Rollón  0  6  15  n.a.  n.a. 
 
Proyectos competitivos activos en los que participa el profesorado: 
 
Nombre  Duración  Referencia  Entidad Financiadora 

MinD  1/3/2016  H2020‐691001  European Commision 

CAREGIVERSPRO‐MMD  1/1/2016‐31/12/2018  H2020‐690211  EUROPEAN 
COMMISSION 

RehAdapta  1/1/2015‐31/12/2017  TEC2014‐56256‐C2‐2‐P GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

DIALCAT  15/10/2016‐14/10/2019  COMRDI15‐1‐0024‐13  Generalitat 
Catalunya 

SHAREBOX  1/9/2015‐31/8/2019  H2020‐680843  EUROPEAN 
COMMISSION 

COIN‐GPCR  30/12/2016‐29/12/2019  TIN2016‐79576‐R  GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

APCOM  1/1/2015‐31/12/2017  TIN2014‐57226‐P  GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

GRAPH‐MED  30/12/2016‐29/12/2019  TIN2016‐77820‐C3‐3‐R  GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

CoMMas  1/1/2014‐31/12/2017  TIN2013‐46181‐C2‐1‐R  GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

LoBaSS  01/01/16‐31/12/18  TIN2015‐69175‐C4‐3‐R  GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

Diet4you  01/01/2015‐30/06/2019  TIN2014‐60557‐R  GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

 
 
Programas de Movilidad: 
 
Debido a que la internacionalización es un factor clave de la investigación de calidad, el programa 
de doctorado recomienda que todos los doctorandos visiten grupos de investigación de otras 
universidades y centros públicos y privados durante un mínimo de 3 meses. El director de tesis 
asesora sobre el mejor momento para realizar la/las visitas y sobre los mejores destinos. También 
ayuda, dentro de sus posibilidades y usando sus contactos, a llevar a cabo la preparación de las 
visitas. 
 
L’Escola de Doctorat informa sobre la normativa general que rigen los programas de movilidad. El 
Gabinete de Relaciones Internacionales informa sobre la disponibilidad de becas para cubrir los 
gastos (link). 
 
Tesis Doctorals: 
   
Listado de tesis leídas en los últimos años (link) 
 
Inserción Laboral: 
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1. Informació de context 

El procés d’acreditació de les titulacions oficials de doctorat de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) que s’enceta enguany, implica els 24 programes de 
doctorat que es van verificar l’any 2012 i que van fer el seu primer informe de 
seguiment l’any 2016. D’aquests 24 programes només 23 han elaborat el seu informe 
d’acreditació atès que el d’Enginyeria i Infraestructures del transport ha decidit iniciar el 
procés d’extinció a la vista dels resultats de l’informe de seguiment. A més, hi ha el 6 
programes de doctorat Erasmus, que al no ser prorrogats per la Comissió Europea 
també han iniciat el procés d’extinció. 

D’altra banda, enguany, 19 programes de doctorat que es van verificar l’any 2013  han 
fet el seu primer informe de seguiment. 

Tot seguit es relacionen els programes de doctorat que enguany han elaborat i 
implementat el seu informe de seguiment (ISPD) o d’acreditació (IAPD) amb indicació 
de la data de verificació: 

 

Títol del programa de 
doctorat 

Data de 
verificació  

Any primer 
ISPD 

Any IAPD 

Administració i direcció 
d’empreses 

28/12/2012 2017 2018 

Arquitectura de computadors  28/12/2012  2017 2018 

Arquitectura, energia i medi 
ambient 

28/12/2012  2017 2018 

Ciència i enginyeria dels 
materials  

28/12/2012  2017 2018 

Computació   28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria ambiental   28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria biomèdica   28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria civil   28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria de la construcció   28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria de processos químics   28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria del terreny   28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria elèctrica   28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria i infraestructures del 
transport  

28/12/2012  2017 En extinció 

Enginyeria nuclear i de les 
radiacions ionitzants 

28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria sísmica i dinàmica 
estructural  

28/12/2012  2017 2018 

Enginyeria tèrmica   28/12/2012  2017 2018 
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Estadística i investigació 
operativa  

28/12/2012 
2017 

2018 

Gestió i valoració urbana i 
arquitectònica  

28/12/2012  2017 2018 

Intel∙ligència artificial   28/12/2012  2017 2018 

Matemàtica aplicada   28/12/2012  2017 2018 

Polímers i biopolímers   28/12/2012  2017 2018 

Projectes arquitectònics   28/12/2012  2017 2018 

Recursos naturals i medi ambient 28/12/2012  2017 2018 

Urbanisme   28/12/2012 2017 2018 

Anàlisi estructural  23/07/2013 2018 *** 

Automàtica, robòtica i visió  23/07/2013 2018 *** 

Ciència i tecnologies 
aeroespacials 

25/09/2013 2018 *** 

Ciències del mar  25/09/2013 2018 *** 

Enginyeria electrònica  25/09/2013 2018 *** 

Enginyeria òptica  25/09/2013 2018 *** 

Enginyeria telemàtica  23/07/2013 2018 *** 

Enginyeria tèxtil i paperera  25/09/2013 2018 *** 

Fotònica  23/07/2013 2018 *** 

Sostenibilitat  25/09/2013 2018 *** 

Tecnologia de l’arquitectura, de 
l’edificació i urbanisme 

25/09/2013 2018 *** 

Teoria del senyal i comunicacions 23/07/2013 2018 *** 

Teoria i història de l’arquitectura  25/09/2013 2018 *** 

Tecnologia agroalimentària i 
biotecnologia 

25/07/2013 2018 *** 

Enginyeria mecànica, fluids i 
aeronàutica 

23/07/2013 2018 *** 

Física computacional i aplicada  23/07/2013 2018 *** 

 

Taula 1: Relació de programes de doctorat que realitzen informe de seguiment  o 
d’acreditació l’any 2018 
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A l’Annex I del present informe s’inclouen els informes de seguiment dels programes 
verificats l’any 2013 i a l’Annex II els informes d’acreditació dels que es van verificar 
l’any 2012. 
 
1.1 El seguiment i l’acreditació de la qualitat dels ensenyaments oficials de 
doctorat a la UPC 

 
El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials 
(MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat que se succeeixen al 
llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents 
entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb la 
vista posada en la millora dels ensenyaments.  
 
Les titulacions de grau, màster i doctorat, per tenir validesa oficial, s’han de sotmetre a 
un procés d’avaluació ex ante, que és la Verificació, i a un procés d’avaluació ex post, 
l’Acreditació, que consisteix en comprovar que el pla d’estudis s’està duent a terme 
d’acord amb el projecte inicial.  
 
Entre tots dos processos es programa el procés de Seguiment de les titulacions, que 
pot incloure, o no, propostes de Modificació. En el cas que les modificacions incideixin 
en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques 
essencials, comportaran iniciar un nou procés de verificació del títol.  
 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és 
l'organisme responsable dels processos de verificació, seguiment, modificació i 
acreditació de les titulacions oficials que s’imparteixen a les universitats del sistema 
universitari català. Aquesta Agència, a finals del 2014, va aprovar adaptar el procés de 
seguiment al procés d’acreditació de titulacions amb la idea d’entendre aquests dos 
processos en un de sol i amb l’objectiu que la documentació emprada en el seguiment 
coincideixi amb la necessària per a l’acreditació.  
 
En la següent imatge es recullen els processos del Marc VSMA i la seva vinculació 
amb el SGIQ: 
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L’Escola de Doctorat de la UPC és la unitat acadèmica encarregada de l'organització, 
coordinació i supervisió dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció del títol de 
doctor o doctora. 

 
Per tant el seu àmbit de competència és organitzar el doctorat a la Universitat i una de 
les seves funcions és vetllar per la qualitat dels programes de doctorat. 
 
Les funcions de l'Escola de Doctorat es poden consultar a l’enllaç 
http://doctorat.upc.edu/ca/escola-doctorat/funcions 
 
El sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de l’Escola de Doctorat defineix el 
marc pel qual es regeixen tots els programes de doctorat de la UPC. 
https://doctorat.upc.edu/ca/escola-doctorat/sistema-de-qualitat 
 
 
D’altra banda el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) dóna suport als 
òrgans de govern de la universitat en el disseny, implementació i seguiment dels 
processos de planificació i avaluació institucional i acadèmica, d’acord amb les 
directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent. Amb la finalitat 
de garantir la qualitat en els seus diferents àmbits d’actuació,, una de les seves 
funcions és la d'impulsar i coordinar el disseny i la implementació dels Sistemes de 
Garantia Interna de la Qualitat,així com el seguiment i l’acreditació dels programes de 
doctorat. 
 
Els estàndards valorats tan en els Informes de seguiment (ISPD) com en els Informes 
d’acreditació (IAPD) dels programes de doctorat per reflexionar  sobre el 
desenvolupament del pla d’estudis són:  
 

Estàndard 1 Qualitat del programa formatiu 
Estàndard 2 Pertinència de la informació pública 
Estàndard 3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
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Estàndard 4 Adequació del professorat 
Estàndard 5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
Estàndard 6 Qualitat dels resultats 

 
Per facilitar la generació i seguiment del pla de millora, la UPC disposa de  l’aplicació 
anomenada Seguiment i Acreditació de les Titulacions - SAT 
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/  administrada pel GPAQ que permet 
simplificar i facilitar la generació dels informes de seguiment (ISPD) i acreditació 
(IAPD) dels programes de doctorat, d’acord amb els requeriments d’AQU Catalunya.  
 
 
1.2. El procés de seguiment dels programes de doctorat (ISPD) a la UPC 
 
 
A partir d’una proposta de millora de l’anterior informe de seguiment d’universitat dels 
programes de doctorat (ISU-PD) , s’ha elaborat el Sistema de Garantia interna de 
Qualitat (SGIQ) de l’Escola de Doctorat i s’ha sol·licitat la seva certificació. 
 
El SGIQ estableix, entre altres, el procediment per al seguiment dels programes de 
doctorat. Aquest procediment és el mateix que van seguir els programes que durant el 
curs 2016/17 i que ha consistit en:  : 

 
 Convocar als responsables acadèmics dels programes de doctorat objecte del 

seguiment en aquest curs i al personal de gestió implicat a una sessió 
informativa sobre el procés a seguir i els estàndards a avaluar. En la mateixa 
sessió es va presentar l’aplicació Seguiment i Acreditació de les Titulacions - 
SAT https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/ administrada pel GPAQ  
 

 Lliurar un model pautat d’informe de seguiment i el calendari de treball per a la 
tramesa dels informes de seguiment de cada programa al GPAQ,que en fa la 
revisió tècnica. 
 

 Durant tot el període en que les unitats han estat treballant en l’anàlisi i 
elaboració de l’Informe, des del GPAQ se’ls ha ofert un servei de suport tècnic, 
assessorament i resolució d’incidències. Al final del procés s’ha elaborat i 
tramès als responsables de cada programa un informe de revisió tècnica de 
l’ISPD amb les recomanacions orientades a la millora del mateix. 
 

 Els informes de seguiment junt amb l’ISAU-PD seran aprovats en Junta 
d’Escola amb vistiplau previ de la Comissió Permanent.  
 
 

1.3. El procés d’acreditació dels programes de doctorat (IAPD) a la UPC 
 

El procés d’acreditació endegat per AQU Catalunya consisteix en: 
 

 Elaborar un informe valoratiu, seguint un format pautat, en què s’analitzen 
diversos aspectes (estàndards) del programa de doctorat.  
 

 Adjuntar documentació de suport (evidències), fonamentalment indicadors i 
resultats d'enquestes de satisfacció, en la majoria de casos mitjançant enllaços 
a documents ja disponibles. 
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 Proposar un pla de millora del programa de doctorat que ha d’incloure les 
accions de millora identificades. 
 

 Un Comitè d’Avaluació Externa (CAE), nomenat per AQU, analitza l’informe, 
revisa les evidències i fa una visita al centre/unitat acadèmica responsable del 
programa de doctorat, d’un o més dies, durant la qual s’entrevista amb diversos 
grups d’interès (equip directiu, professorat, estudiantat, etc), visita les 
instal·lacions i analitza in situ, si escau, més documentació. Posteriorment, 
emet un informe que eleva a AQU. 
 

 Finalment, per a cada programa de doctorat de manera individualitzada i en el 
moment en què legalment pertoca, AQU, mitjançant la comissió específica 
d’avaluació de la branca de coneixement pertinent, emet l’Informe d’Acreditació 
de cada titulació. 
 

 El resultat de l’acreditació pot ser favorable o desfavorable, estructurat en 
quatre nivells: Acreditat en progrés d’excel·lència, Acreditat, Acreditat amb 
condicions (que implica la necessitat d’elaborar determinades propostes de 
millora i fer-ne un seguiment al cap de 2 anys), No acreditat (que implica 
desprogramació). 

 Opcionalment, es pot optar a realitzar el procés i visita d’acreditació en anglès. 
 

Enguany s’han elaborat els primers informes d’acreditació de programes de doctorat 
a la UPC.  
 
El procés seguit en aquesta primera edició va començar amb dues reunions 
convocades pel director de l’Escola de Doctorat i en les que també va participar el 
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ). En la primera reunió, celebrada 
el 19 d’octubre de 2017, es van presentar als coordinadors dels programes de 
doctorat objecte d’acreditació les orientacions sobre els estàndards a avaluar i les 
pautes per elaborar l’informe d’acreditació així com les eines disponibles per poder 
extreure la informació adient. La segona va tenir lloc el 8 de novembre de 2017, i el 
seu objectiu era aclarir dubtes i aportar informació sobre la resposta de l’AQU als 
informes de seguiment del 2016. 
 
Tot seguit la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat (CAPD), un cop 
analitzat l’informe de valoració del seguiment del PD i a partir d’aquest, nomena els 
integrants del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) i planifica el procés d’elaboració de 
l’informe d’acreditació. 

 
A partir d’aquí, el CAI elabora l’informe d’acreditació i l’envia al GPAQ que fa la 
revisió tècnica dels continguts i de la seva adequació a la normativa vigent. 
 
Després de la revisió, el CAI introdueix els canvis i modificacions derivades de les 
propostes pel GPAQ i el publica en el web de cada programa de doctorat. En 
paral·lel, es programen reunions amb responsables de grups de recerca vinculats 
amb el programa de doctorat per tal de recollir suggeriments i aportacions a incloure 
en el document final que s’ha d’aprovar per la CAPD.  

 
 D’acord amb el procediment descrit al SGIQ per a l’acreditació, i de la mateixa 

forma en la que s’ha fet pel seguiment, l’Escola de Doctorat rep els informes 
d’acreditació de cada programa i, en base als mateixos, elabora l’informe ISAU-
PD tenint en compte les valoracions tècniques i acadèmiques.  
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 Els informes d’acreditació junt amb l’ISAU-PD seran aprovats en Junta d’Escola 
amb vistiplau previ de la Comissió Permanent.   
 

 L’ISAU-PD, un cop aprovat, es fa arribar a AQU Catalunya a través del GPAQ. 
 
 
2. Informació relativa al desenvolupament dels processos de 
seguiment i acreditació dels programes de doctorat a la UPC 

 
En aquest apartat es descriuen les principals accions que l’Escola de Doctorat de la 
UPC ha impulsat per orientar, facilitar i donar suport al desenvolupament operatiu dels 
programes de doctorat  agrupades al voltant dels estàndards valorats en els ISPD.  
 

Estàndard 1 Qualitat del programa formatiu 
Estàndard 2 Pertinència de la informació pública 
Estàndard 3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
Estàndard 4 Adequació del professorat 
Estàndard 5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
Estàndard 6 Qualitat dels resultats 

 
 
2.1.  Informació relativa al desenvolupament  de l’estàndard 1. Qualitat del 
programa formatiu. 
 
Les memòries verificades de tots els programes de doctorat i els informes de 
seguiment i d’acreditació que es vagin generant, així com els corresponents informes 
d’avaluació externa d’AQU Catalunya són uns clars indicadors de la qualitat dels 
diferents programes de doctorat, i es publiquen a l’apartat corresponent de la fitxa de 
cada programa en el web de l’Escola de Doctorat: 
http://doctorat.upc.edu/ca/programes/llistat-per-ambit 
 
Pel que fa als indicadors, la Institució posa a l’abast de la comunitat el Portal de Dades 
i Indicadors de la UPC http://www.upc.edu/portaldades, una aplicació que ofereix una 
completa relació d’informació estadística i de suport per a les unitats, entre la que 
podem trobar la web de Dades Estadístiques i de Gestió 
http://www.upc.edu/dades/que ha estat la font principal de dades per a la realització 
d’aquest seguiment. 
 
Les dades específiques pels programes de doctorat es troben a l’enllaç: 
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=doctorat 
 
En els ISPD i els IAPD de cada programa de doctorat, s’informa de les modificacions 
realitzades i es recullen les propostes de millora. De la revisió d’aquests informes de 
seguiment i d’acreditació, l’Escola de Doctorat n’extreu propostes de millora de caire 
transversal. 
 
Atès que en l’informe anterior es va detectar que la informació significativa requerida 
per a cada programa es trobava dispersa en diferents pàgines web de la UPC, 
enguany s’ha treballat en la millora de la fitxa actual de cada programa en el web de 
l’Escola de Doctorat. En concret s’hi ha afegit una pestanya on es poden trobar, a més 
de la memòria verificada, els informes de seguiment i d’acreditació amb les seves 
corresponents avaluacions per part de l’AQU. 
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Tal com es descriu amb més detall en l’apartat següent sobre pertinència de la 
informació pública, el procés de revisió del web de l’Escola de Doctorat que s’està 
duent a terme contempla accions per garantir la publicació i actualització constant dels 
indicadors necessaris per avaluar la qualitat dels diferents programes de doctorat. 
 
2.2.  Informació relativa al desenvolupament  de l’estàndard 2. Pertinència de la 
informació pública.  
 
La universitat ha posat en marxa durant 2017 un nou web https://www.upc.edu/ca en el 
que organitza de manera adequada la informació institucional i acadèmica per a tots 
els grups d’interès. Els continguts s’han reestructurat funcionalment per a que siguin 
localitzats de manera més entenedora, i millorar així l’experiència de l’usuari. El nou 
web, presenta un triple arbre de navegació: continguts destacats (amb accés directe a 
la informació de grau, màster, doctorat, I+D+I i a la UPC), continguts del web (que es 
reprodueix al peu de totes les planes), i portals amb informació seleccionada per a 
cada perfil d’usuari, tant extern (futurs estudiants, estudiants internacionals, empreses i 
mitjans de comunicació) com intern (estudiants, PDI, PAS y Alumni). 
 
La nova imatge d’aquest web s’ha desenvolupat amb software lliure aplicant els 
principis de responsable web design. Així, el web s’adapta automàticament a la 
pantalla o al navegador que l’usuari estigui fent servir (tauleta, PC, smartphone, etc.) 
amb indiferències de les seves característiques. Aquesta millora ha comportat també 
reduir el pes de cada pàgina i la configuració dels servidors per a augmentar la 
velocitat de visualització. 
 
Respecte a la versió anterior, en el web ara es poden trobar apartats específics tals 
com l’agenda de la institució, la sala de premsa, el portal per a futurs estudiants i per a 
l’empresa. 
 
A més, el web convida als usuaris a fer comentaris y suggeriments sobre el mateix a 
través del correu info.web@upc.edu. 
 
En aquest web, la informació és disponible en català, castellà i anglès i es pot accedir 
a través d’un únic filtre al contingut general dels estudis de doctorat (web de l’Escola 
de Doctorat https://doctorat.upc.edu/es 
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La pàgina web de l’Escola de Doctorat s’ha consolidat com la pàgina específica que 
recull i manté al dia la informació de les activitats dels estudis de doctorat a la UPC. 
Aquest web proporciona als doctorands/doctorandes de nou ingrés i als 
doctorands/doctorandes que ja han iniciat els estudis,  tota la informació necessària, 
tan pel que fa a l’oferta formativa com als procediments a seguir durant tots els estudis 
http://doctorat.upc.edu/ca 
 
En aquesta pàgina hi ha publicada informació sobre els estudis i programes de 
doctorat de la UPC, el sistema de garantia interna de qualitat, els processos 
d’admissió i accés, els requisits d’accés, la informació de matrícula, el calendari 
acadèmic, els requisits dels candidats estrangers, els preus i serveis, assegurances, el 
procés de realització del doctorat, els procediments r  pel dipòsit i defensa de la tesi, 
els programes d’intercanvi internacional, els ajuts internacionals i la normativa de 
doctorat.  

Aquesta informació és accessible a tots els interessats i conté els requisits 
d’informació pública i d’indicadors recollits a les taules 1.1 i 1.2 de l’apartat 3.2 
Pertinença de la informació pública de la Guia per a l’acreditació dels programes 
oficials de doctorat d’AQU Catalunya. 

La pàgina web s’ha avaluat de manera adequada per a la informació pública, però 
desprès d’haver realitzat els informes de seguiment i d’acreditació dels programes i per 
tant, haver valorat a través de tots els programes de la universitat la pertinença de la 
informació pública,  es constata la millora continua del web de l’Escola en quant a 
imatge i contingut.  

Tal i com es va reflectir en el pla de millora de l’ISU de l’Escola de Doctorat, el web 
esdevé un espai de revisió i actualització del contingut constat. Per aquest motiu, el 
PAS de la Unitat de Doctorat, que és la unitat tècnica de gestió del Servei de Gestió 
Acadèmica que dona suport a l’Escola de Doctorat té assignat en el seu perfil elaborar 
propostes de millora i actualització del contingut del web de manera activa durant tot el 
curs.  

Arran de l’informe de seguiment de l’Escola de Doctorat aprovat en Junta d’Escola de 
15 de desembre de 2016, des de la Unitat de Doctorat s’ha estat treballant en 
l’actualització d’apartats i contingut de tot el web. Els principals apartats que s’han 
actualitzat/millorat són: 

Dimensió Contingut 
Accés al programa 
de doctorat 

Memòria de verificació 
Informe de Seguiment  
Informe d’acreditació 

Tesi doctoral 

Procediment per al dipòsit i defensa de tesi 
Documents vinculats al dipòsit i defensa de tesi 
Incorporació del tribunal avaluador de la tesi doctoral 
(i enllaç al seu CV) 

 

Ara per ara, i desprès de treballar en l’actualització d’aquests apartats, es desprèn 
també com a millora l’actualització de la imatge del web en la línia general que ho ha 
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fet el web institucional de la UPC. En aquesta nova imatge, es treballarà per millorar el 
contingut actual dels següents continguts i indicadors: 

Dimensió Contingut 
Accés al programa de doctorat Beques 
Planificació operativa Sistema de garantia interna de la qualitat 
Professorat Professorat del programa 
Dimensió Indicadors
Eficàcia dels sistemes de 
suport a l’aprenentatge 

Satisfacció dels directors de tesi amb els 
estudis 

 

Les webs específiques de cada programa de doctorat, amplien la informació  pública 
requerida sobre el desenvolupament operatiu del pla d’estudis. L’enllaç a cadascuna 
d’aquestes webs es troba a la fitxa de cada programa 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/lista-ambito-investigacion  
 
La informació relacionada amb el desenvolupament acadèmic dels cursos, i per tant, el 
detall que els estudiants d’un estudi concret  han de conèixer (planificació de les 
activitats formatives, avaluació, materials, ...) és d’accés restringit a través de les 
intranets dirigides exclusivament als estudiants matriculats. 
 
S’ha continuat amb l’edició electrònica d’un butlletí adreçat a l’estudiantat amb 
informació sobre estudis, beques, pràctiques a empreses, etc. El número d’exemplars 
publicats hores d’ara puja a més de quaranta: 
http://www.upc.edu/comunicats/e-estudiantat/ 
 
 

2.3.  Informació relativa al desenvolupament  de l’estàndard 3. Eficàcia del 
sistema de garantia interna de la qualitat. 
 
Una de les propostes de millora identificades a l’informe de seguiment dels programes 
de doctorat aprovat en junta d’escola de 15 de desembre de 2016 va ser sol·licitar a 
AQU la certificació del Sistema de Garantia interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat.  
 
L’estat actual és que aquest sistema està definit, implantat i en procés de certificació.  
 
Una vegada finalitzi el procés de certificació del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat (SGIQ), l’Escola de Doctorat ha previst publicar-ho en obert i en un apartat 
específic del web a   http://doctorat.upc.edu/ca/escola-doctorat. De moment, i de 
manera provisional, es publicarà el document aprovat en Junta d’Escola de data 
23/02/2018. 
 
El SGIQ és d’aplicació a tots els programes de doctorat de la UPC, i en aquest, es 
descriuen  ls processos clau de verificació,  seguiment, modificació i acreditació dels 
programes de doctorat d’acord al marc general establert per a tota la UPC. Marc 
VSMA-UPC  
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca 
 
Verificació:  Tots els programes de doctorat de la UPC han estat dissenyats, aprovats 
i verificats  d’acord amb la Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de 
programes de doctorat d’AQU. Actualment, el SGIQ de l’Escola de Doctorat recull el 
procediment de verificació. 
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Seguiment: Els processos de seguiment, implantats per primer cop en el curs 15/16, 
van ser dissenyats per a la reflexió interna de cada programa i per detectar les 
millores, d’acord amb el SGIQ de l’Escola de Doctorat i la Guia per al seguiment dels 
programes oficials de doctorat d’AQU. Els informes de seguiment es publicaran en el 
web de l’Escola de Doctorat de la UPC. 

Modificació. Si alguna de les propostes de millora incloses als informes de seguiment  
són modificacions substancials que comporten alteracions en l’estructura o la 
naturalesa i objectius del programa de doctorat, aquest s’ha de sotmetre al procés de 
modificació d’acord amb el SGIQ de l’Escola de Doctorat 

Acreditació. Els programes de doctorat objecte enguany d’acreditació es sotmeten al 
procés definit al SGIQ de l’Escola de Doctorat. Tots els informes relatius a la qualitats 
dels programes de doctorat es podran consultar a https://doctorat.upc.edu/ca/escola-
doctorat/sistema-de-qualitat. 

 
El SGIQ de l’Escola de Doctorat disposa d’un procediment intern de revisió periòdica 
que garanteix la millora continuada.  
 
El SGIQ de l’Escola de Doctorat està adaptat a la gestió descentralitzada dels 
programes de doctorat a les unitats gestores. 
 
Arran de l’anàlisi dels informes de seguiment del curs anterior i els indicadors i 
evidències que AQU identifica com a fonamentals, l’Escola de Doctorat va incloure a 
les propostes de millora del informe de seguiment una nova enquesta per tal de recollir 
el grau de satisfacció dels directors de tesi. L’enquesta es passarà a setembre de 2018 
als directors i directores de tesi.  
 
A més de l’enquesta d’AQU als egressats, l’Escola de Doctorat valora com a una molt 
bona pràctica per al seguiment i millora dels programes que de manera particular, els 
programes disposin d’una enquesta pròpia per a titulats.  
 
Recentment s’ha revisat i aprovat la modificació de la normativa acadèmica dels 
estudis de doctorat per adaptar-la als processos de gestió descrits al SGIQ de l’Escola 
de Doctorat. https://doctorat.upc.edu/ca/gestio-academica/normatives/normativa-
academica-doctorat-cg117-2017-cat.pdf 

 
2.4.  Informació relativa al desenvolupament de l’estàndard 4. Adequació del 
professorat. 
 
De la revisió dels ISPD i IAPD de cada programa de doctorat se’n extreu la conclusió 
que tots disposen de professorat amb el perfil i l’experiència necessària per a la 
direcció de tesis doctorals en el seu àmbit de coneixement. 
 
Els requisits per dirigir una tesis doctoral a la UPC estan definits a l’article 27. 
Doirectors i Directores de tesi del reglament de Règim interns de l’Escola de Doctorat 
file:///C:/Users/geni%20miranda/Downloads/reglament-de-regim-intern-de-lescola-de-
doctorat-de-la-upc.pdf i a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat 
https://doctorat.upc.edu/ca/gestio-academica/normatives/normativa-academica-
doctorat-cg117-2017-cat.pdf . Igual que ja es va manifestar en els informes de 
seguiment del curs passat, enguany, tant als d’acreditació com als de seguiment els 
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programes destaquen que treballen per tal que la majoria del professorat tingui un 
sexenni de recerca viu.  

Alguns dels programes manifesten el seu interès en dissenyar accions de foment de la 
direcció de tesis doctorals alhora que demanen un major reconeixement d’aquesta 
tasca per part de la UPC. En aquest sentit, l’acord del Consell de Govern 139/2016 
contempla un reconeixement de 4,5 punts d’activitat docent als directors de tesi en els 
tres anys posteriors a la data de la defensa. 

 
A l’espera dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels estudiants de doctorat que 
està previst passar durant el proper mes de setembre de 2018, segons la darrera 
enquesta (curs 2015-2016), la resposta global a  la pregunta sobre si tenen una bon 
director de tesis és de 4,27 sobre 5 fet que evidencia la qualitat i adequació del 
professorat disponible. Cal destacar que el procés de seguiment i acreditació ha ajudat 
a conscienciar als responsables dels programes de la importància de l’enquesta. Per 
aquest motiu, s’espera que enguany la participació augmenti significativament.  
 
Valorant els comentaris dels informes del curs passat i del corrent, l’Escola de Doctorat 
ha detectat la demanada dels programes en quant a augmentar la participació 
internacional del membres dels tribunals de tesi. Així, a partir de 2018, els 
pressupostos per a tribunals de tesi contemplen un augment.     
 
Al portal de la producció científica dels investigadors de la UPC: FUTUR  es poden 
consultar les tesis doctorals dirigides i els projectes de recerca competitius així com 
altres activitats de tot el professorat de la UPC. https://futur.upc.edu/ 
 
En el quadre de comandament que es pot consultar a l’enllaç: 
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=doctorat  es poden trobar les dades 
sobre el nombre de directors de tesis defensades i el percentatge de sexennis vius 
dels directors de tesis defensades. 
 
 
2.5.  Informació relativa al desenvolupament  de l’estàndard 5. Eficàcia dels 
sistemes de suport a l’aprenentatge. 
 
Als Informes de seguiment i d’acreditació de cada programa de doctorat, les unitats 
responsables fan constar la seva satisfacció amb els recursos materials de suport a 
l’aprenentatge propis i generals de la UPC dels que disposen. 
 
La disponibilitat d’espais i infraestructures d’utilització per als diferents programes de 
doctorat, no ha variat substancialment respecte a la situació descrita a l’ISU-PD del 
curs passat. La  posada en marxa de l’activitat acadèmica al campus EEBE, ha 
suposat l’augment d’espais i infraestructures pels programes de l’àmbit de l’enginyeria 
industrial. https://eebe.upc.edu/es La UPC disposa d’uns espais a disposició dels 
http://doctorat.upc.edu/ca/escola-doctorat/espais-de-doctorat 

Pel que fa a espais i serveis generals de suport al doctorand (servei de Biblioteques, 
ICE, Oficina d’Acollida de la unitat de mobilitat d’estudiants (OMI) i el Gabinet de 
Relacions Internacionals i Empresa (GRI)), es manté el descrit a l’informe ISU-PD de 
‘any passat. 

Pel que fa a la recollida d’informació dels grups d’interès, l’Escola de Doctorat passa 
una enquesta als doctorands cada dos cursos. La gestió de l’enquesta i l’elaboració de 
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les estadístiques es fa a través del GPAQ de la UPC mentre que l’anàlisi de dades, 
valoració i comunicació dels resultats es fa a l’Escola de Doctorat. 
https://www.upc.edu/gpaq/ca/que-fem-1/estadistiques-i-enquestesLa darrera enquesta 
es va passar en el mes de juliol de 016 (curs acadèmic 2015/16) i per tant, la propera 
s’ha previst passar-la durant el mes de setembre de 2018. . 
https://doctorat.upc.edu/ca/escola-doctorat/sistema-de-qualitat/resultats-enquesta-de-
doctorat 
 
D’acord amb el pla de millora definit a l’informe anterior, s’ha preparat una enquesta 
adreçada als directors de tesi, la qual es passarà per primera vegada a juny 2018. 
https://doctorat.upc.edu/ca/escola-doctorat/sistema-de-qualitat/resultats-enquesta-de-
doctorat 
 
Respecte a GeDAD (eina de gestió per al document d’activitats del doctorand definida 
a l’informe anterior com a proposta de millora), hi ha hagut una reorientació de l’eina 
en quant al disseny degut a un canvi de la plataforma informàtica que la suporta. Per 
aquest motiu, la posada en marxa s’ha endarrerit. 

 
 

2.6.  Informació relativa al desenvolupament  de l’estàndard 6. Qualitat dels 
resultats. 
 
El doctorand de la UPC pot realitzar formació transversal seleccionant activitats 
d’interès personal per a la seva recerca (congressos, cursos, etc..) dintre i fora de la 
UPC. Per a cada curs, l’Escola de Doctorat publica l’oferta específica de formació 
transversal a desenvolupar a la UPC en el marc del doctorat i que es pot consultar a  
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/formacio-transversal. Addicionalment, els 
serveis de cada campus poden oferir cursos de formació d’orientació específica a la 
temàtica de cada programa de doctorat.  
A aquesta oferta interna, a més, cal afegir la formació transversal que pot ser cursada 
a qualsevol de les universitats públiques catalanes. Aquesta oferta és resultat de les 
reunions de col·laboració entre les universitats catalanes i la Universitat d’Andorra 
(Associació catalana d’Escoles de Doctorat - ACED)  que es realitzen trimestralment.  
 
Aquestes activitats es registren al document d’activitats del doctorand (DAD) i a més, 
es poden incorporar a l’expedient acadèmic del doctorand o doctoranda. Per fer-ho, 
l’Escola de Doctorat analitza l’adequació de l’activitat (en cas que no estigui inclosa a 
l’oferta de formació transversal de l’Escola de Doctorat), que aquesta s’hagi superat. 
L’avaluació anual del doctorand es realitza mitjançant tot el que consti al DAD, que 
comporta tot allò que el doctorand ha realitzat per complir amb el seu pla de recerca i a 
més, amb altra formació que complementarà la seva formació en quant a recerca, 
transferència i tecnologia.  
 
En el SGIQ es descriu el procediment per al dipòsit i la defensa de la tesi que ha estat 
dissenyat per garantir la qualitat de les tesis.   
 
En l’apartat de la oferta formativa del web de l’Escola de Doctorat per a cada programa 
de doctorat hi ha una pestanya on es recull tota la informació sobre tesis llegides i els 
seus resultats. https://doctorat.upc.edu/ca/programes/polimers-biopolimers 
 
AQU recull l’opinió dels doctors egressats mitjançant una enquesta d’inserció laboral i 
satisfacció triennal. La informació recollida per aquesta enquesta és global per àmbit i 
des de la UPC s’ha fet un suggeriment a AQU per tal que disgregui els resultats per 
programa de doctorat i així els responsables dels diferents programes disposaran 
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d’informació molt útil per analitzar la inserció laboral dels doctors i per identificar punts 
forts i febles del programa.  http://www.aqu.cat/estudis/doctorats/#.WDbp1X3Nx7E 

 
A més de l’enquesta d’AQU als egressats, l’Escola encoratjarà als programes que 
encara no ho fan a mantenir el contacte amb els titulats egressats en forma d’enquesta 
o a través de les xarxes socials.   

Tots els programes de doctorat, en els seus ISPD i IAPD, fan una valoració dels 
indicadors següents: 

 Nombre de tesis defensades a temps complet. 
 Nombre de tesis defensades a temps parcial. 
 Durada mitjana del programa de doctorat a temps complet. 
 Durada mitjana del programa a temps parcial. 
 Percentatge d’abandonament del programa. 
 Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude. 
 Percentatge de doctors amb menció internacional. 
 Nombre de resultats científics de les tesis doctorals. 
 Percentatge d’estudiants del programa de doctorat que han realitzat estades de 
recerca. 
 Taxa d’ocupació. 
 Taxa d’adequació de la feina als estudis. 
 
La UPC lidera el nombre de convenis de de doctorat industrial en el marc del la 
Generalitat de Catalunya. En molts casos, es constata que algunes empreses (SEAT, 
Aigües de Barcelona, Telefónica, etc...) han signat convenis de doctorat industrial a 
totes les convocatòries demostrant així el seu interès i reconeixement cap els 
programes de doctorat a la UPC. https://doctorat.upc.edu/ca/programes/doctorat-
industrial 

 

3. Accions de millora a nivell transversal 
 
En aquest apartat, es recullen totes les accions de millora transversals identificades a 
partir de l’anàlisi dels ISPD i ASPD, plantejades en les diferents edicions de l’informe 
de seguiment i acreditació d’universitat (ISAU-PD) i que estiguin en curs o que s’hagin 
finalitzat després del darrer seguiment. 
 
També es descriu l’estat de les propostes de millora proposades a l’ISU del curs 
passat. 
 
3.1. Propostes d’accions de millora transversal identificades en el seguiment 
actual  
 
 Proposta de Millora 2018_1: Publicar al web de l’Escola de doctorat, els acords 

(actes) de les reunions de la Junta i la Comissió Permanent. 
 

 Proposta de Millora 2018_2:  Implementar en el web de l’Escola de Doctorat el 
SGIQ (apartat qualitat) 

 
3.2. Propostes d’accions de millora transversal d’edicions anteriors actualment 
en curs o finalitzades després del seguiment anterior 
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L’informe de seguiment d’Universitat dels programes de doctorat – ISUPD va 
identificar i descriure els següents propostes de millora transversal: 
 
1. Desenvolupar i posar en marxa l’eina geDAD per al registre de les activitats del 

doctorand/a.  
2. Implementar el SGIQ de l’Escola de Doctorat  
3. Establir mesures per millorar la participació en l’enquesta UPC dels doctorands  
4. Dissenyar un model d’enquesta de satisfacció dels directors de tesis 
5. Revisió i actualització del web de l’Escola de Doctorat per completar la informació 

pública de cada programa. 
6. Adaptar processos interns a la nova normativa acadèmica dels estudis de 

doctorat. 
 

 

Propostes de millora transversals 
Estat en el 
seguiment 

2016 

Estat en el 
seguiment 2018 

Desenvolupar i posar en marxa l’eina geDAD per al 
registre de les activitats del doctorand/a. 

En curs 
REDEFINICA (EN 

CURS) 

Implementar el SGIQ de l’Escola de Doctorat En curs 
En procés de 

certificació 
Establir mesures per millorar la participació en 
l’enquesta UPC dels doctorands 

No iniciada 
Iniciada 

(actuacions) 
Dissenyar un model d’enquesta de satisfacció dels 
directors de tesis 

No iniciada Finalitzat 

Revisió i actualització del web de l’Escola de 
Doctorat per completar la informació pública de 
cada programa. 

En curs En curs 

Adaptar processos interns a la nova normativa 
acadèmica dels estudis de doctorat. 

En curs Finalitzat 

 
Taula 3 : Relació de totes les propostes de millora transversals introduïdes a l’aplicació SAT 
(Seguiment i Acreditació de les titulacions SAT). 

 
Tant pels informes de seguiment com pels d’acreditació, es disposa d’una eina 
específica  per a l’elaboració i seguiment del pla de millora. Arran de tot el que s’ha 
descrit a aquest ISAUPD, aquest és l’estat del Pla de Millora de l’Escola de Doctorat:  
 
 

Accions de Millora 

 

164.M.3.2016  

Desenvolupar i posar en marxa l’eina geDAD per al registre de les activitats del 
doctorand/a.  

Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat 

Origen: seguiment 
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Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

Per als programes de doctorat regulats pel Rd 99/2011 el document d’activitats del 
doctorand (DAD) s’entén com el document pel registre individualitzat de control de les 
activitats desenvolupades pel doctorand materialitzades en el corresponent suport i 
que ha de ser revisat pel director de la tesis i avaluat per la Comissió Acadèmica. Un 
cop matriculat en el programa, es materialitza per a cada doctorand un DAD 
personalitzat a efectes del registre de totes les activitats d’interès per al 
desenvolupament del doctorand d’acord amb el que reguli la universitat, la unitat 
responsable del programa o bé la mateixa Comissió Acadèmica. Anualment, la 
Comissió Acadèmica del programa avaluarà el Pla de Recerca i el DAD junt amb els 
informes que als efectes haurà d’emetre el tutor i el director de la tesis. Per a 
l’avaluació i defensa de la teis doctoral el DAD constituirà un instrument d’avaluació 
qualitativa que complementarà l’avaluació de la mateixa. Actualment el document 
DAD és un imprès en format word disponible en el web de l’Escola de Doctorat en el 
que es van registrant les activitats del doctorand des de que es matricula en el 
programa i fins al dipòsit de la seva tesi. El document individual de cada doctorand no 
es gestiona per la unitat gestora i per tant, no és possible l’accés en obert per a les 
parts implicades (doctorand/a, tutor/director, Comissió Acadèmica i Unitat Gestora). 
La redacció del document és progressiva i en l’actualitat només pot actualitzar-lo el 
doctorand que és qui té la darrera versió. En cas de voler consultar-lo la Comissió 
Acadèmica li ha de sol·licitar o bé, esperar a l’avaluació anual.  

Implica 
modificació 
de la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Disposar d’una aplicació informàtica per a la gestió del document d’activitats del 
doctorand DAD. Les principals funcionalitats han de ser la gestió del pla de recerca, 
les activitats i l’avaluació de competències assolides per part del doctorand. Els 
objectius de geDAD són: • Gestió de les activitats (estades en altre universitats o 
centres de recerca, convenis, assistència i presentacions en congressos, impartició 
de docència, seminaris, cursos, projectes de recerca, publicacions, ajuts i beques, 
etc). • Seguiment del progrés del doctorand/a • Avaluació anual del doctorand/a • 
Validació de les competències en recerca i transversals adquirides pels doctorands 
amb el seu pla de recerca (disseny i avaluació) 

Accions 
proposades: 

- Programar noves reunions amb UPCNET, PRISMA, Escola de Doctorat i SGA - 
Continuar amb les proves de l'actual aplicació informàtica geDAD (entorn proves) - 
Aprovar, si s'escau, la implantació de l'eina geDAD (incorporant les propostes de 
millora recollides en la fase de proves, valorar el cost de manteniment a UPCNET, 
etc). - En cas que no s'aprovi la implantació de l'eina geDAD elaborar una nova 
proposta de millora al respecte - Elaborar un manual d'us per als usuaris - Formació 
per als usuaris - Actualització web i processos doctorat incorporant aquest canvi  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Reorientació de la plataforma per al disseny de l'eina en la que es pugui gestionar el 
DAD i el dipòsit de la teis doctoral. 

Abast: Transversal de centre  

Prioritat: alta  

Termini: 30/5/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Des de 2013 fins ara reunions amb UPCNET que han donat pas a la creació de 
l'aplicació informàtica geDAD. Des d'aquell moment, s'han anat realitzant proves 
(entorn de proves) per part d'una mostra de doctorands, membres de la Comissió 
Permanent, la direcció de l'Escola de Doctorat i SGA (Unitat de Doctorat). la Comissió 
CETIC de la UPC ha valorat reorientar la plataforma de l'eina i en endavant, no 
només es podrà gestionar el document d'Activitats sino que també el pla de recerca i 
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el dipòsit de tesi.  

 

164.M.4.2016  

Implementar el SGIQ de l’Escola de Doctorat 

Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat 

Origen: seguiment 

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

Diagnòstic: 
Enguany s'ha elaborat una primera versió del SGIQ de l'Escola de Doctorat per 
garantir tots els requisits per assegurar la qualitat de tots els programes de doctorat 
de la UPC. 

Implica 
modificació 
de la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Crear un grup de treball a l'Escola de Doctorat integrat per membres de la Comissió 
Permanent que revisin la versió actual del SGIQ i facin els canvis pertinents per 
assegurar-ne la qualitat. El mateix grup ha de redactar un procediment per fer el 
seguiment i garantir la implantació de les propostes de millora fruit dels procés de 
seguiment 2016. 

Accions 
proposades: 

- Dissenyar i implementar el sistema de qualitat per al seguiment de les activitats i els 
resultats dels programes de doctorat (Comissió Permanent). - Aprovar en Junta 
d'Escola el document de disseny i implementació del sistema de qualitat dels 
programes de doctorat i fer-ne el seguiment posteriorment. (Gener 2017) - Publicar el 
SGIQ en el web de l'Escola de Doctorat en data 30/01/2017. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Procediments fonamentals i estratègics per a la qualitat desenvolupats 

Abast: Transversal de centre  

Prioritat: alta  

Termini: 1/12/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Un grup de treball format pel Director i el Secretari de l’Escola de Doctorat, la Cap del 
Servei de Gestió Acadèmica i la Cap de la Unitat de Doctorat del SGA ha elaborat el 
SGIQ dels programes de doctorat de la UPC. El SGIQ ha estat aprovat per la Junta 
de l’Escola de Doctorat en la seva reunió de 23/02/2018. Una vegada s'hagi obtingut 
la certificació, el SGIQ es sonarà a conèixer a la comunitat UPC i es publicarà de 
manera interactiva junt amb els seus procediments al web de l'Escola de Doctorat.  

Resultats 
obtinguts: 

SGIQ en procés de certificació 
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164.M.5.2016  

Establir mesures per millorar la participació en l’enquesta UPC dels doctorands  

Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

Pel que fa a la recollida d’informació dels grups d’interès, actualment la UPC recull 
l’opinió dels doctorands mitjançant una enquesta telemàtica biennal i a més, la unitat 
promotora de cada programa de doctorat pot disposar d’una enquesta particular o bé 
pròpia del centre en el que s’imparteix. A més, AQU recull l’opinió dels doctors 
egressats mitjançant una enquesta d’inserció laboral i satisfacció triennal. Des de 
l'Escola de Doctorat es creu convenient millorar la participació en aquesta enquesta 
per poder recollir l'opinió dels doctorands de tots els programes i detectar l'estat del 
seguiment per acordar propostes d'acció a curt, mig i llarg termini.  

Implica 
modificació 
de la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Augmentar la participació del nombre de doctorands que emplenen satisfactòriament 
l'enquesta de doctorat.  

Accions 
proposades: 

- Informar per mail als doctorands del període per emplenar l'enquesta, l'eina i al 
finalitat de la mateixa. - Identificar un termini per a passar l'enquesta que no 
coincideixi amb un termini crític respecte a la seva activitat. - Reclamar als doctorands 
que no han participat que ho facin amb el suport de les unitats gestores. - Informar a 
través de l'e-secetaria de l'enllaç a l'enquesta.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Augment de la participació dels doctorands l'enquesta de satisfacció bianual 
(setembre de 2018) 

Abast: Transversal de centre  

Prioritat: alta  

Termini: 1/12/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Ha estat a través dels processos de seguiment i d'acreditació que els mateixos 
professors i responsables dels programes de doctorat han constatat la importància 
d'obtenir dades i indicadors a través de les enquestes als doctorands per a poder 
realitzar el seguiment dels programes. L'enquesta bianual que es passa als 
doctorands està prevista per al mes de setembre de 2018 i per a aquesta, s'ha 
treballat la motivació i implicació del PDI per a reforçar que els seus doctorands 
responguis a l'enquesta que a més, enguany, es passarà coincidint amb el 
procediment de matrícula. El doctorand podrà contestar l'enquesta en el moment que 
realitza l'automatrícula i no de manera aïllada. L'Escola de Doctorat considera i valora 
positivament aquesta acció atès que preveu un augment en el nombre de participants. 
. La unitat promotora de cada programa pot incloure un màxim de 2-3 preguntes 
addicionals 

Resultats 
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obtinguts: 

 

164.M.6.2016  

Dissenyar un model d’enquesta de satisfacció dels directors de tesis  

Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

Pel que fa a la recollida d’informació dels grups d’interès, actualment la UPC recull 
l’opinió dels doctorands mitjançant una enquesta telemàtica biennal i a més, la unitat 
promotora de cada programa de doctorat pot disposar d’una enquesta particular o bé 
pròpia del centre en el que s’imparteix. A més, AQU recull l’opinió dels doctors 
egressats mitjançant una enquesta d’inserció laboral i satisfacció triennal Un grup 
d'interès del que actualment no es recull la seva opinió són els directors/es de tesi i 
des de l'Escola de Doctorat es creu imprescindible tenir informació de primera ma 
sobre l'opinió d'aquest col·lectiu. 

Implica 
modificació 
de la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Elaborar una enquesta específica transversal a tota la UPC que reculli l'opinió i les 
propostes de millora dels directors/es de tesi en vistes a seguir treballant en la millora 
contínua dels estudis de doctorat a la UPC. 

Accions 
proposades: 

- Disseny de l'enquesta - Passar el model d'enquesta per Comissió Permanent - 
L'enquesta es passarà de manera telemàtica als directors de tesis llegides cada 2 
anys.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Participació i propostes de millora per a la qualitat dels programes de doctorat de la 
universitat 

Abast: Transversal de centre  

Prioritat: alta  

Termini: 1/12/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

L’Escola de doctorat amb la col·laboració del GPAQ ha dissenyat una enquesta 
transversal a tota la UPC per recollir l'opinió i les propostes de millora dels 
directors/es de tesi. L’enquesta es passarà per primer cop abans de finalitzar el curs 
actual. 

Resultats 
obtinguts: 

Valoració interna sobre la qualitat dels programes de doctorat i propostes de millora 

 

164.M.7.2016  Revisió i actualització del web de l’Escola de Doctorat per completar la informació 
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pública de cada programa. 

Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 

Durant aquest darrer any s'ha priotitzat la feina per millorar el web de l'Escola de 
Doctorat, per garantir que conté tota la informació sobre accés, admissió, matrícula, 
oferta formativa, beques, tesi doctoral, ... però cal seguir treballant per assegurar que 
conté tota la informació necessària tan pels doctorands/es com pels directors/es de 
tesi i pels professors/es i coordinadors/es del programa. També cal assegurar que es 
publiquen tots els indicadors que es relacionen en el SGIQ de l'Escola de doctorat 
(actualment aquests indicadors estan repartits entre el web de l’Escola de Doctorat i 
els webs específics de cada programa). 

Implica 
modificació 
de la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Elaborar d'un procediment de revisió i actualització constant de la informació del web 
de l'Escola de Doctorat Garantir que tota la informació necessària per al correcte 
desenvolupament dels programes de doctorat de la UPC es trobi en el web de 
l'Escola de Doctorat Evitar duplicitats amb la informació publicada als webs dels 
diferents programes de doctorat Assegurar que la informació sigui fàcilment 
accessible 

Accions 
proposades: 

Elaborar d'un procediment de revisió i actualització constant de la informació del web 
de l'Escola de Doctorat Garantir que tota la informació necessària per al correcte 
desenvolupament dels programes de doctorat de la UPC (AQU) es trobi en el web de 
l'Escola de Doctorat i que s'arribi a aquesta des de la mateixa fitxa de cada programa.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

--- 

Abast: Transversal de centre  

Prioritat: alta  

Termini: 2/12/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

En la fitxa de cada programa en el web de l’Escola de doctorat s’ha creat un nou 
apartat on es recull tota la informació generada durant el procés VSMA de cada 
programa (memòria verificada, informes de seguiment i d’acreditació, informes 
d’avaluació d’AQU, ...) 

 

164.M.8.2016  

Adaptar processos interns a la nova normativa acadèmica dels estudis de doctorat. 

Càrrec: Cap de l'Àrea de Docència 
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Origen: seguiment 

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

Diagnòstic: 

La normativa acadèmica dels estudis de doctorat es va actualitzar en el mes de juliol 
de 2016 després d'uns cursos sense fer-ho. Arran d'aquesta actualització es desprèn 
una actualització dels processos de gestió acadèmica vinculats al doctorat fomentant 
l'optimització d'eines i recursos. 

Implica 
modificació 
de la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Actualitzar el document de processos de gestió dels programes de doctorat de la 
universitat. 

Accions 
proposades: 

Des de la Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica de la universitat 
elaborar una proposta de document amb al descripció dels nous processos arran de 
les propostes de millora recollides des dels informes ISPD, propostes de l'equip 
directiu, unitats gestores, doctorands, etc. Encarregar les actualitzacions de l'àmbit 
TIC a l'equip de treball TIC de la UPC i, un cop implementades, incorporar-les al 
procediment. Aprovar el document en Junta d'Escola. Informar a les unitats i posar-ho 
en pràctica.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Simplificar els processos i documentació 

Abast: Transversal de centre  

Prioritat: alta  

Termini: 7/12/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Identificació dels canvis a implementar en el document de procediments. Identificació 
dels canvis a implementar a eines i a PRISMA. Actualització d'impresos i documents 
(web) Sol·licitud de canvis a PRISMA. Disseny d'un procediment per a emetre el vot 
cum laude 

Resultats 
obtinguts: 

Els previstos 

 

164.M.9.2018  

Fer públiques les convocatòries i els acords dels òrgans de govern de l'Escola de 
Doctorat.  

Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat 

Origen: acreditacio 
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Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 
Publicar al web de l’Escola de doctorat, els acords (actes) de les reunions de la Junta 
i la Comissió Permanent 

Implica 
modificació 
de la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Publicar en el web les convocatòries i relació d'acords de cada curs en el web de 
l'Escola de Doctorat (apartat Escola de Doctorat / Òrgans de Govern i representació) 
https://doctorat.upc.edu/ca/escola-doctorat/organs-de-govern-i-representacio 

Accions 
proposades: 

Publicar el calendari de sessions: convocatòria + relació d'acords presos 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Acompliment amb la llei de transparència 

Abast: Transversal de centre  

Prioritat: baixa  

Termini: 14/2/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha començat a preparar la informació a publicar en el web sobre les sessions de 
Comissió permanent i Junta d'Escola de l'any 2017. 
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164.M.10.2018  

Implementar en el web de l’Escola de Doctorat el SGIQ (apartat qualitat)  

Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat 

Origen: seguiment 

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

Diagnòstic: 

Una vegada elaborat el SGIQ de l'Escola de Doctorat (proposta de millora realitzada 
durant el seguiment del curs anterior), i una vegada s'obtingui la certificació, es 
preveu comunicar-ho a la comunitat de doctorat i publicar-lo permanentment en el 
web de l'Escola de Doctorat.  

Implica 
modificació 
de la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Publicar en el web de l'Escola de Doctorat un apartat interactiu amb el SGIQ i 
processos estratègics, clau i de suport. 

Accions 
proposades: 

Publicar en el web de l'Escola de Doctorat un apartat interactiu amb el SGIQ i 
processos estratègics, clau i de suport. https://doctorat.upc.edu/ca/escola-
doctorat/sistema-de-qualitat 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Transparència del SGIQ 

Abast: Transversal de centre  

Prioritat: baixa  

Termini: 14/2/2021 

Estat: No iniciada  
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4. Consideracions generals sobre l’activitat realitzada   

En aquest apartat volem recollir unes reflexions, consideracions i valoracions a nivell 
de l’Escola de Doctorat, per les que no hem trobat cabuda en cap dels diferents 
apartats del informes. Aquestes són fruit de diferents converses i comentaris rebuts de 
PDI (coordinadores i coordinadors) i PAS responsable de l’administració dels diferents 
programes. 

El procés d’acreditació, en el sentit ampli de verificació, seguiment i acreditació, ha 
ajudat tant al PAS encarregat de la gestió dels programes, com al PDI que els 
coordina, a prendre consciencia de que es tracta d’un procés dinàmic i continuat en el 
temps, que és de total transcendència pel futur dels programes. 

En alguns casos ha servit també per veure que les comissions acadèmiques dels 
programes tenen un paper fonamental, assumit abans de forma unipersonal per molts 
coordinadors. 

Hem constatat que alguns directors de departament i escola (depenent de l’adscripció 
del programa) s’han interessat pel procés, i al veure la importància del mateix han 
propiciat una participació activa del departament, implicant a un òrgan col·legiat (junta 
o consell) en la discussió i aprovació dels informes corresponents. 

D’altra banda, també creiem important destacar dues actuacions que s’han fet des de 
l’Escola de Doctora per primera vegada, i que en la mesura de les possibilitats es 
repetiran de forma periòdica, donat que la seva avaluació i valoració ha estat molt 
positiva. L’Escola de Doctorat ha organitzat durant els cursos acadèmics 2016-17 i 
2017-18 dos actes, transversals a tots els programes de doctorat: Jornada de portes 
obertes (8/06/17) i Wellcome ceremony (17/11/17). 

Jornada de portes obertes. Es va celebrar el 8 de juny de 2017. Es va fer difusió 
d’aquesta jornada entre tots els alumnes de màster de la UPC, tot i que estava oberta 
a qualsevol interessat. Aquest actes, de 3 hores de durada, té com objectiu principal 
donar a conèixer els diferents programes i estudis de doctorat d ela UPC, així com els 
processo administratius i requisits dels mateixos (admissió, matrícula…). 

La Jornada està dividida en tres parts. En la primera s’explica, des d’un punt de vista 
acadèmic, què es fer una tesi, les possibilitats i sortides que té, com es canalitza la 
recerca, etc. També es fa una explicació, molt breu dels diferents requisits que s’han 
de tenir per poder iniciar una tesi, així com de les diferents possibilitats de 
finançament. En la segona part, dos alumnes de doctorat que es troben finalitzant els 
seus doctorats expliquen dos casos d’èxit i l’experiència que per ells ha suposat fer la 
tesi. La tercera part de la Jornada es fa separant als assistents per àmbits de recerca, 
de manera que es pugui produir interacció entre els interessats i els diferents 
coordinadors i coordinadores de cada àmbit, per resoldre els dubtes concrets que els 
alumnes vulguin plantejar. 

 

Wellcome ceremony. L’objectiu d’aquest acte és donar la benvinguda als nous 
doctorands, tot i que estan convidats també la resta d’alumnes de doctorat de la UPC. 
Es tracta d’un acte acadèmic, que s’inicia amb un breu parlament de les autoritats 
acadèmiques (rector, vicerector i membres de l’equip directiu de l’Escola de Doctorat). 
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Seguidament té lloc una lliçó inaugural a càrrec d’un acadèmic convidat (aquest any ha 
estat la Dra. Melita Kovacevic, de la Universitat de Zagreb, conferencia titulada: “How 
to achieve and maintain a good quality doctoral education: European perspective”. 

Durant l’acte té lloc el lliurament dels Premis Extraordinàries de Doctorat de la darrera 
convocatòria, i finalment el gabinet de Relacions Internacionals fa una petita 
intervenció per assessorar als alumnes estrangers sobre diferents actes administratius 
per regularitzar la seva estada. 

 

Participació dels alumnes en l’Escola de Doctorat 

Segons la normativa de la UPC, són membres del Consell d’Estudiants de Doctorat:  
a) Tots els representants dels doctorands i doctorandes al Claustre Universitari de la 
UPC.  
b) Els representants dels doctorands i doctorandes de la Junta d’escola de l’Escola de 
Doctorat.  
c) Un representant dels doctorands i doctorandes de cada departament i instituts 
universitaris de recerca., amb representació dels diferents àmbits de recerca i doctorat.  
 
Actualment la participació dels alumnes en els diferents òrgans col·legiats de l’Escola 
de Doctorat (Comissió Permanent i Junta d’Escola) és pràcticament testimonial. 
Malgrat fer diferents intents per animar i conscienciar als alumnes sobre la importància 
de la seva implicació i participació, els resultats són negatius. 

Tots els llocs d’aquest Consell d’Estudiants de Doctorat estan vacants actualment, i 
l’interès mostrat entre els estudiants per cobrir les vacants que deixen els seus 
companys un cop defensen la tesi és nul. 

En aquest sentit, des de la direcció de l’Escola de Doctorat, i amb l’ajuda tant del 
vicerectorat d’estudiants com de la Junta i la Comissió Permanent de l’Escola, ens 
plantegem posar en marxa una sèrie de mesures per augmentar aquesta participació 
estudiantil. 

En primer lloc, i d’acord amb el vicerectorat d’estudiants valorarem la manera més 
efectiva per contactar amb els doctorands (a través dels coordinadors, de les 
comissions acadèmiques...) per tal de crear un grup de treball que organitzi, entre ells, 
les eleccions dels seus representants.  

Estudiarem la possibilitat de reconèixer aquesta participació, com a mèrit acadèmic i 
en forma també d’incentiu material si fos possible, o ajuda en la matrícula. 
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4. Responsables de l’elaboració i de la validació de l’Informe de 
Seguiment i Acreditació d’universitat dels programes de doctorat 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (ISUA-PD) 

 
 
L’informe de seguiment s’ha realitzat entre personal del Gabinet de Planificació i 
Avaluació de la Qualitat, Unitat de Doctorat i responsables acadèmics de l’Escola de 
Doctorat.  
 
Seguidament es facilita la relació de persones que validen el present Informe de 
Seguiment de la Universitat Politècnica de Catalunya:  
 
 
Gabriel Bugeda Castelltort   Vicerector de Política Científica 
Santiago Gassó Domingo    Vicerector de Política Acadèmica 
Francesc Sepulcre Sánchez   Director de l’Escola de Doctorat 
Francisco Navallas Ramos   Director d’Àrea 
Santiago Roca Martín        Director de l’Àrea de Planificació, 

Avaluació i Qualitat 
 
 
 
 
Així mateix, aquest informe ha estat aprovat per la Junta de l’Escola de Doctorat en la 
seva reunió del 23 de febrer de 2018.  
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Annex I. Informes d’acreditació dels programes de doctorat objecte 
d’acreditació enguany per AQU Catalunya 
 
 
 
A continuació s’adjunten els informes d’acreditació dels programes de doctorat objecte 
d’acreditació en aquesta convocatòria: 
 
 

 Administració i direcció d’empreses 
 Arquitectura de computadors 
 Arquitectura, energia i medi ambient 
 Ciència i enginyeria dels materials  
 Computació  
 Enginyeria ambiental  
 Enginyeria biomèdica  
 Enginyeria civil  
 Enginyeria de la construcció  
 Enginyeria de processos químics  
 Enginyeria del terreny  
 Enginyeria elèctrica  
 Enginyeria nuclear i de les radiacions ionitzants  
 Enginyeria sísmica i dinàmica estructural  
 Enginyeria tèrmica  
 Estadística i investigació operativa  
 Gestió i valoració urbana i arquitectònica  
 Intel·ligència artificial  
 Matemàtica aplicada  
 Polímers i biopolímers  
 Projectes arquitectònics  
 Recursos naturals i medi ambient 
 Urbanisme 
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Annex II. Informes de seguiment dels programes de doctorat objecte 
de seguiment enguany per AQU Catalunya 
 
 
 
A continuació s’adjunten els informes de seguiment dels programes de doctorat 
objecte de seguiment en aquesta convocatòria: 
 
 

 Anàlisi estructural 
 Automàtica, robòtica i visió 
 Ciència i tecnologies aeroespacials 
 Ciències del mar 
 Enginyeria electrònica 
 Enginyeria òptica 
 Enginyeria telemàtica 
 Enginyeria tèxtil i paperera 
 Fotònica 
 Sostenibiltat 
 Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia 
 Tecnologia de l’arquitectura, de l’edificació i urbanisme 
 Teoria del senyal i comunicacions 
 Teoria i història de l’arquitectura 
 Enginyeria mecànica, fluids i aeronàutica 
 Física computacional i aplicada 
 
 

 
 


