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1. Context 
Dades identificadores 

 

Universitat  Politècnica de Catalunya 

Nom del programa de 
doctorat  Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia 

Codi RUCT  5600836 

Enllaç web  https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia 
 https://deab.upc.edu/es/doctorado 

Coordinació del programa  M Isabel Achaerandio Puente 

Dades de contacte  93 5521059 maria.isabel.achaerandio@upc.edu 
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 Nuria Cañameras Riba, (PDI) 
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 Aïda Fullana Pons (estudiant del programa) 
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 Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 
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Presentació del Programa de Doctorat 

Antecedents 
 
El programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia procedeix d’un programa existent 
prèviament a la UPC, denominat Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat (RD 778/1998) que es va 
començar a impartir durant el curs acadèmic 2003-2004.  
Aquest  programa de doctorat (impartit en el marc del RD778/1998) va sorgir com a conseqüència d’una 
col·laboració acadèmica entre l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), actualment (des del 
2020), Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) i la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) per aprofundir en els estudis i recerca a l’àmbit agroalimentari. Aquesta 
col·laboració es va establir abans de l’any 2000, moment en el que l’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona no era un centre propi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), sinó un centre adscrit 
(dependència acadèmica) i depenia econòmicament de la Diputació de Barcelona. 
 
Actualment, el programa de doctorat està vinculat al departament d’Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecnologia (DEAB) de la UPC, i compta amb la col·laboració de professors del departament 
d’Enginyeria Química de la UPC, ja que la temàtica de la seva recerca està relacionada amb en el nostre 
programa. Compta, també, amb la col·laboració d’investigadors d’altres universitats (Universitat 
Autònoma de Barcelona, UAB) i centres de recerca, com el Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
A l’any 2008 va obtenir la Mención de Calidad (MCD2008-00145).  
Des de l’any 2013 el programa de doctorar ha establert convenis de co-tutela amb altres universitats 
destacant els convenis amb la Universidade Estaudal de Campinas (UNICAMP, Brasil), la Universidad de 
la Sabana (Colombia), la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, Brasil) i la Lebanese University 
(Líban). 
 
Objectius 
 
El programa té com a objectius principals la formació d’especialistes en les tècniques que li són pròpies 
en recerca en tecnologia agrària, alimentària i biotecnologia. Aquests especialistes han de poder 
implementar i desenvolupar a la indústria les tècniques adients i protocols més avançats i tecnològicament 
més competitius. Finalment, aquests especialistes han de ser capaços d’incorporar-se tant al teixit 
empresarial com a l’acadèmic, i tenir un reconeixement internacional. 

Vinculació amb la industria agroalimentària 
 
El programa justifica la seva necessitat en la importància de la indústria agroalimentària a Catalunya 
(genera el 13,5% del producte interior brut, PIB, al 2016) i especialment a la província de Barcelona, on 
representa un percentatge superior al 60%. Aquesta indústria genera una demanda de personal 
especialitzat en innovació i en recerca donada la creixent sofisticació que està experimentant i l’elevat 
grau de complexitat i de multidisciplinaritat de determinades àrees tecnològiques (sensors, envasat, 
logística, eines moleculars d’anàlisi i detecció,...). 
Precisament, el fet d’oferir el programa de doctorat des d’una universitat politècnica com és la UPC fa que 
es puguin cobrir les àrees tecnològiques que no són pròpies de la recerca del nostre departament, però 
que sí en formen part d’altres departaments de la UPC com per exemple enginyeria química, enginyeria 
electrònica, física aplicada, matemàtiques, teoria del senyal i comunicació o administració i direcció 
d’empreses. És per això que la recerca dels grups que formen el programa de doctorat es pot adreçar a 
un sector industrial ampli i hi participen diferents grups de recerca reconeguts per la Generalitat de 
Catalunya en el seu programa de suport als grups de recerca (SGR): 
 
BIOCOM-SC: Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (2017SGR1185),  
CREDA: Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari UPC-IRTA (2017 SGR 882), 
GBMI: Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial (2017 SGR 163), 
GINEMQUAL: Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat 
de la Collita (2017SGR1082), 
SPAq: Sistemes de Producció Aqüícola (2017SGR0281), 
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Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè 
d'Avaluació Interna) 

 

Nom i Cognoms 
 

Càrrec 
 

Col·lectiu 

Isabel Achaerandio Puente  
  

Coordinador Programa de doctorat (a partir de 2021) PDI  

Francesc Sepulcre Sánchez Coordinador Programa de doctorat (2013-2020) PDI  

Nuria Cañameras Riba Directora tesis programa doctorat PDI  

Pere Garriga Solé Director tesis programa doctorat PDI 

Aïda Fullana Pons Doctoranda Estudiant 

Montserrat Mariné Vergés Responsable administrativa programa de doctorat  PAS 

 

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

El procés d’elaboració de l’autoinforme d’acreditació s’inicia a requeriment del Gabinet de Planificació, 
Avaluació i Qualitat (GPAQ, Seguiment i Acreditació de Titulacions) el 3 de febrer de 2021.  
A partir d’aquesta data, la coordinació del programa proposa els membres del Comitè d’Avaluació Interna 
(CAI) a la Comissió d’Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), en la sessió ordinària de l’1 de març 
de 2021i són comunicats al GPAQ. A partir d’aquesta data s’elabora en primera fase l’autoinforme 
d’acreditació que és revisat pels diferents membres de la CAI(V1) i per la GPAQ . 
En data 3 de juny es presenta la V2 del document a la CAPD en sessió ordinària i es realitza la vista 
pública del document. La V3 del document s’aprova per la CAPD en sessió ordinària del 16 de juny del 
2021. 

UMA: Unitat de Mecanització Agrària (2017SGR1349),  
GREA-UPC: Grup d’Investigació d’Enginyeria Agro-Ambiental (Grup UPC) 
i un grup extern ubicat al Campus Baix Llobregat de la UPC: 
FMA: Fundació Miquel Agustí (2017SGR00017) 
 
Tots aquests sectors industrials estan actualment augmentant de forma notable tant en producció com en 
innovació i complexitat de les tecnologies que utilitzen, i la única manera de formar personal especialitzat 
en la recerca d’aquestes àrees és a través del programa de doctorat. 
El programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia queda plenament justificat no 
només per la relació tan directa que té amb el sector industrial més proper, sinó per la rellevància d’altres 
programes de contingut similar que hi ha tant a Nord-Amèrica com a Europa (TU Eindhoven, U. Di 
Bologna, Nottingham, Alberta University, The University of British Columbia, entre d’altres). A Espanya 
són moltes les universitats que ofereixen programes amb continguts semblants (U. de Cádiz, U. Miguel 
Hernández, U. de Vigo, U. de Oviedo, U. de Valladolid,...) i, més concretament, en l’àmbit de Catalunya 
també n’ofereixen les universitats de Lleida (UdL), Tarragona (URV) i Barcelona (UB). Amb la UdL, la 
UAB i la UB, a més, el DEAB manté col·laboracions científiques i docents. 

Fites aconseguides 
 
Des de la seva creació (curs acadèmic 2013-14) en el programa s’han dirigit 35 tesis doctorals repartides 
entre les diferents línies i grups de recerca del programa, hi han participat 33 professors i professores 
com a directors/res i actualment (curs acadèmic 2020-21) hi ha 22 estudiants matriculats. El programa de 
doctorat està consolidat i contínua treballant en la formació de doctors i doctores en l’àmbit de la tecnologia 
agrària i alimentària i la biotecnologia. 
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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. 

 
Perfil d’ingrés: mecanismes 
 
La recerca que es desenvolupa al programa de doctorat té un marcat caràcter multidisciplinar, i això fa 
que les titulacions que permetin l’accés puguin ser diverses. 
A causa de la reorganització i canvis que pateixen els estudis de màster, actualment la formació prèvia 
més adequada per accedir al Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia 
correspon a diferents màsters: Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de 
Bioprocessos (UPC), el Màster en Enginyeria Agronòmica (UdL, UPC, URV, UdG) i Màster d’Aqüicultura 
(UB-UAB-UPC), ambdós de caràcter universitari. De forma addicional, també des del Màster en Millora 
Genètica Vegetal (UPV), el Màster en Protecció integrada de Cultius (UdL) i el Màster d’Agrobiologia 
Ambiental (UB), on participa professorat del departament. A més d’aquests perfils d’accés també hi poden 
accedir graduats, en ciències i tecnologies de l’alimentació, enginyeries agroalimentàries, ciències de la 
vida i sistemes biològics, amb superació prèvia del màster corresponent o de 60 ECTS de màster.  
L’interès pel treball experimental de laboratori i/o de camp i la capacitat de treball en equip, així com la 
capacitat crítica i analítica i la iniciativa són aspectes rellevants que ajuden a definir l’accés dels futurs 
doctorands.  
El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat disposa del procés PF.02 Accés, 
admissió i matrícula, recentment avaluat de manera favorable per AQU, que garanteix l’adequada 
admissió dels doctorands (evidència, E, E.1.1). Els requisits d’accés es troben especificats i segueixen 
els criteris aprovats al Reial decret 43/2015, de 2 de febrer i els altres supòsits (E.1.2, Accés, admissió i 
matrícula)  
Als/les estudiants/es que sol·licitin l’admissió sense haver definit una àrea de recerca, el/la coordinador/ra 
els/les informarà i orientarà, segons les possibilitats dels diferents grups de recerca vinculats al Programa 
de Doctorat. Seguidament el/la coordinador/la coordinadora informarà la Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat (CAPD) de la sol·licitud d’admissió rebuda i, tenint en compte la formació prèvia i 
les expectatives o interessos dels estudiants, la CAPD decidirà l’admissió i assignarà un tutor/director o 
tutora/directora, els quals proposaran, en cas necessari, la realització de complements formatius. 
Únicament si els/les estudiants/es que vulguin ser admesos/es sol·liciten un tema específic de tesi 
doctoral, aquests/es seran adreçats/des pel coordinador o la coordinadora al corresponent grup de 
recerca, per garantir la viabilitat de la feina i proposar-los el tutor/director o la tutora/directora més idoni/a 
com a director/a de la tesi. A la reunió següent, la CAPD realitzarà l’admissió, i assignarà el tutor/director 
o la tutora/directora  i, si escau, els complements de formació necessaris. De la documentació aportada 
en cada sol·licitud d’admissió es tindrà en consideració, en primer lloc, que hi hagi una concordança 
evident entre la formació acadèmica dels/les alumnes i l’àrea de recerca en què aquests/es sol·licitin 
confeccionar la tesi. Amb una importància semblant, es valora el seu expedient acadèmic i la possibilitat 
d’obtenir finançament a través d’una beca. En tercer lloc, es pondera la seva experiència investigadora 
prèvia, així com la seva motivació i disponibilitat. Finalment, es valoren positivament altres coneixements 
d’idiomes a més de l’anglès. 

Evolució del nombre de doctorands 
 
En els darrers cursos (2013-14 fins 2020-21) la mitjana de sol·licituds arribades al programa ha estat de 
21 (taula 1.1, E1.3) i la mitjana d’estudiants de nou ingrés per curs ha estat de 7 de les 10 places ofertades, 
E.1.4, Informació general, nombre de places), essent la mitjana d’un 49% de dones, el que indica que el programa 
atreu d’igual forma a ambdós gèneres.  
 
Un 44% de l’estudiantat és d’origen espanyol i la resta estrangers, pel que es manté el perfil internacional, 
tot mantenint l’objectiu formatiu dels estudiants/es que cursen Màsters afins al programa (veure taula 1.2, 
E.1.5 i taula 1.3, E.1.6). 
Taula 1.1. Demanda  dels estudis de doctorat 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
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Curs Oferta Sol·licituds 

20-21 10 21 

19-20 10 8 

18-19 10 19 

17-18 10 25 

16-17 10 31 

15-16 10 21 

14-15 10 27 

13-14 10 16 

Taula 1.2 Estudiants de nou ingrés al programa de doctorat (en negreta) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

Curs Estudiant D H Total % Dones % Homes ESP ES % TC % TP 
20-21 EEES 3 3 6 50% 50% 4 2 83% 17% 

19-20 EEES 5 1 6 83% 17% 1 5 100% 0% 

18-19 EEES 3 2 5 60% 40% 3 2 100% 0% 
17-18 EEES 1 3 4 25% 75% 3 1 100% 0% 
17-18 Pre-EEES 2 4 6 33% 67% 5 1 83% 17% 
16-17 EEES 2 5 7 29% 71% 2 5 86% 14% 

15-16 EEES 2 2 4 50% 50% 2 2 75% 25% 
15-16 Pre-EEES 2 2 4 50% 50% 3 1 75% 25% 
14-15 EEES 4 2 6 67% 33% 1 5 100% 0% 
13-14 EEES 2 0 2 100% 0% 1 1 100% 0% 
13-14 Pre-EEES 0 2 2 0% 100%   2 100% 0% 

D: Dones; H:Homes; ESP: Espanyols; ES: Estrangers; TC: Temps complert; TP: Temps Parcial 

Taula 1.3 Estudiants matriculats al programa de doctorat (en negreta) i percentatge d’estudiants amb beca (en negreta) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

Curs Estudiant D H Total % D % H ESP ES % TC % TP % DI % BEC % ABA 

20-21 EEES 12 9 21 57% 43% 11 10 90% 10% 10% 48% 0% 

20-21 Pre-EEES 1 0 1 100% 0% 0 0 0% 100% 0% 0% 0% 

19-20 EEES 12 10 22 55% 46% 8 14 96% 5% 5% 46% 15% 

19-20 Pre-EEES 1 2 3 33% 67% 2 1 100% 0% 0% 0% 15% 

18-19 EEES 9 11 20 45% 55% 9 11 100% 0% 5% 45% 17% 

18-19 Pre-EEES 3 3 6 50% 50% 5 1 67% 33% 0% 17% 17% 

17-18 EEES 10 11 21 48% 52% 8 13 91% 10% 5% 38% 3% 

17-18 Pre-EEES 4 4 8 50% 50% 7 1 75% 25% 0% 13% 3% 

16-17 EEES 10 8 18 56% 44% 6 12 89% 11% 0% 39% 10% 

16-17 Pre-EEES 5 8 13 39% 62% 10 3 92% 8% 0% 8% 10% 

15-16 EEES 8 3 11 73% 27% 4 7 91% 9% 0% 55% 9% 

15-16 Pre-EEES 7 11 18 39% 61% 11 7 94% 6% 0% 11% 9% 

14-15 EEES 6 2 8 75% 25% 2 6 100% 0% 0% 38% 6% 

14-15 Pre-EEES 13 12 25 52% 48% 15 10 100% 0% 0% 32% 6% 

13-14 EEES 2 0 2 100% 0% 1 1 100% 0% 0% 0% 18% 

13-14 Pre-EEES 14 16 30 47% 53% 22 8 100% 0% 0% 27% 18% 

D: Dones; H:Homes; ESP: Espanyols; ES: Estrangers; TC: Temps complert; TP: Temps Parcial; DI: Doctorat industrial; BEC: Beques; ABA: Abandonament 

 
Des del curs 2013-14 una mitjana del 20% dels matriculats/des provenen de la UPC, un 34% de 
universitats catalanes, un 43% d’universitats estrangeres i un 4 % de la resta d’Espanya (veure taula 1.4, 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
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calculada a partir dels valors de la taula 1.3, i taula 1.5, E1.7).  

Taula 1.4 Percentatge d’estudiants estrangers 
 

Curs Estudiant % Estrangers 

20-21 EEES 48% 

20-21 Pre-EEES 0% 

19-20 EEES 64% 

19-20 Pre-EEES 33% 

18-19 EEES 55% 

18-19 Pre-EEES 17% 

17-18 EEES 62% 

17-18 Pre-EEES 13% 

16-17 EEES 67% 

16-17 Pre-EEES 23% 

15-16 EEES 64% 

15-16 Pre-EEES 39% 

14-15 EEES 75% 

14-15 Pre-EEES 40% 

13-14 EEES 50% 

13-14 Pre-EEES 27% 

 
En general el 92% dels matriculats ha realitzat els estudis a temps complert. Cal assenyalar que un 38% 
dels estudiants EEES d’aquests cursos han gaudit de beca. Hem de considerar, però, que alguns 
professors permanents no doctors del DEAB han estat realitzant la seva tesi en els darrers cursos al 
programa, el que pot explicar la variació en el percentatge d’estudiants/es de doctorat que gaudeixen de 
beca.  

Taula 1.5. Titulació de Procedència dels estudiants del Màster  
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 
 

Curs % 
UPC 

% Resta 
Universitats 

Catalunya 

% Resta 
Universitats 
Espanyoles 

% Universitats 
Estrangeres 

20-21 14% 36% 5% 46% 

19-20 20% 24% 0% 56% 

18-19 27% 27% 4% 42% 

17-18 21% 31% 3% 45% 

16-17 16% 36% 3% 45% 

15-16 17% 38% 3% 41% 

14-15 21% 33% 6% 39% 

13-14 22% 44% 6% 28% 

 
Distribució entre els diferents grups de recerca 
 
Les diferents línies o grups de recerca del programa han anat incorporant els estudiants de doctorat que 
poden assumir, d’acord amb la seva trajectòria i finançament. Tot i que es cobreixen de mitjana el 70% 
de les places que s’ofereixen, cal potenciar els estudis de doctorat per atreure talent i mantenir el potencial 
de recerca de les línies i grups d’investigació.  
Les línies de recerca del nostre programa tenen un número relativament estable d’estudiants i és en base 
a aquesta dada que es dimensiona el nombre d’alumnes que es poden admetre cada any (que com hem 
dit és de 10 places ofertades). De fet, a més del CV i la formació dels futurs doctorands, per admetre a un 
alumne també es té en compte la capacitat potencial d’estudiants dins d’un grup o línia, i només s’admeten 
si aquest número més o menys estable d’alumnes per línia es manté.  
 
Des del 2017, amb la reestructuració dels grups de recerca del departament degut a la convocatòria de 
SGR de la Generalitat de Catalunya, la distribució dels doctorand/es és homogènia, si es consideren els 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
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grups i nombre professors/res del DEAB que en són membres (veure taules 1.6 i 1.7).  
 
Cal assenyalar, la incorporació de professors/res del grup CREDA (2017 SGR 882) el curs 2019/20 i la 
no assignació d’estudiants/es al grup BIOCOM-SC (2017 SGR1185) des del curs 2018/19, degut a la 
disminució de professor/es i proximitat a la jubilació d’alguns/es dels membres. Es preveu que es doni 
una situació similar amb el grup del CSIC vinculat des dels inicis del programa. 

Taula 1.6 Distribució d’estudiants de doctorat matriculats segons grup/línia de recerca (curs 2020/21 a 2017/18) 

Grups i línies de recerca 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 

BIOCOM-SC (2017SGR1185) 0% 0% 0% 3% 

CREDA (2017 SGR 882) 7% 6% 0% 0% 

GBMI (2017 SGR 163) 18% 8% 8% 10% 

GINEMQUAL (2017SGR1082) 30% 30% 23% 21% 

SPAq (2017SGR0281) 0% 4% 4% 3% 

UMA (2017SGR1349) 20% 22% 17% 19% 

Sense GR reconegut 9% 8% 12% 10% 

Extern: FMA (2017SGR00017) 9% 8% 12% 16% 

CSIC 0% 4% 15% 10% 

IRTA 7% 10% 10% 12% 

Grups SGR de la UPC: 
BIOCOM-SC-Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos  
CREDA-Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari UPC-IRTA 
GBMI - Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial 
GINEMQUAL-Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita 
SPAq-Sistemes de Producció Aqüícola 
UMA-Unitat de Mecanització Agrària 
FMA. Fundació Miquel Agustí 
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
IRTA: Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries 

Taula 1.7 Distribució d’estudiants de doctorat matriculats segons grup/línia de recerca (curs 2016/17 a 2013/14) 

 
 
 
 
D’acord amb l’enquesta realitzada l’any acadèmic 2017-18 per la UPC als directors de tesis doctorals, la 
coherència de perfil d’accés dels doctorands amb l’àrea científica de la seva tesis (Perfil formatiu) 

Grups i línies de de Recerca (SGR i UPC) 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 

ASQUAS - Agricultura Sostenible i Qualitat dels Aliments 13% 10% 9% 6% 

GREA - Grup de Recerca d´Enginyeria Agro-Ambiental 13% 14% 9% 12% 

PV - Patologia Vegetal 19% 17% 15% 15% 

SPAq - Sistemes de Producció Aqüícola 3% 3% 3% 3% 

BIOCOM-SC 3% 7% 6% 9% 

GBMI - Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial 13% 17% 21% 21% 

Malherbologia i Ecologia Vegetal (UdL) 3% 3% 3% 3% 

CRESCA 3% 3% 3% 3% 

FMA 6% 7% 9% 6% 

CSIC 13% 7% 3% 3% 

IRTA 6% 3% 6% 3% 

Sense GR (SGR o UPC) 3% 7% 12% 18% 

https://futur.upc.edu/BIOCOM-SC
https://futur.upc.edu/CREDA
https://futur.upc.edu/GINEMQUAL
https://futur.upc.edu/SPAq
https://futur.upc.edu/UMA


 
Informe d'Acreditació del Programa de Doctorat Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  10/30 

 

 

va ser valorada amb un 3,63±1,01 sobre 5 en els programes de doctorat de l’àmbit de Ciències a la que 
pertany el programa de doctorat, essent la valoració global de la UPC d’un 3,81±0,91. El que ens situa al 
mateix nivell que els altres programes de la UPC (E1.8). Cal comentar però, que el nombre de respostes 
va ser inferior a 3 (2) en el nostre programa. 
 
Per tant, es considera que el programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia està 
ben dimensionat a data d’avui, és coherent amb l’activitat dels diferents grups de recerca que el formen i 
es disposa dels mecanismes necessaris per adequar el perfil dels candidat/es a la seva admissió. Els 
procediments funcionen de forma correcta. 
Cal considerar però, que en els darrers tres cursos la jubilació de directors/res de tesi del nostre programa 
podria ser una de les raons de la disminució de nous matriculats. Cal, per tant establir mecanismes per 
incorporar a la direcció de tesis del programa de nou professorat del DEAB, així com de investigadors/res 
de la UPC i de centres d’investigació afins que disposin de la capacitat investigadora necessària per 
revertir aquesta tendència. Aquest punt s’incorpora com a proposta al Pla de millora 
(DOC000001409.M.4.2021). 

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

activitats formatives. 

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat disposa del procés PF.04 Supervisió, 
seguiment i avaluació del/de la doctorand/a, recentment avaluat de manera favorable per AQU, que 
garanteix la supervisió, seguiment i avaluació del/de la doctorand/a (E1.9) 
 
El seguiment dels/les doctorands/des es vincula a partir del compromís signat entre director/a i 
doctorand/a i del seguiment que se’n deriva des de la CAPD mitjançant el document d’activitats del 
doctorand/a (DAD).  
El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any des de l’inici 
del doctorat, que s'inclourà en el seu document d'activitats.  
Aquest pla, d’acord amb el que estableix la normativa dels estudis de doctorat,  podrà ser millorat durant 
els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la 
metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.  
Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de 
recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors i/o doctores, d'acord 
amb el que determini la comissió acadèmica del programa. Aquest tribunal emet una acta amb la 
qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit 
indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o 
doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua 
la CAPD. Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el progrés del doctorand/a, així com 
la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions 
consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa. 
Actualment tota la documentació relativa al DAD i al pla de recerca del doctorand/a es troba al Gengrup 
UPC de la CAPD (https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/) així com, des del curs 2019-20, a la plataforma 
Atenea PhD (https://atenea-phd.upc.edu/my/). 

 
1.3 El programa recull les modificacions que s’han introduït en el títol. 

No aplica. El programa de doctorat no ha tingut modificacions des de l’any 2007 amb l’adaptació a l’EEES. 
 
1.4 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 

sobre els resultats dels programes de doctorat.  

Aquest apartat es va avaluar a la fase tranversal, durant la visita a l’Escola de Doctorat, duta a terme el 
4/7/2018  

 
 
INDICADORS NO CITATS AL TEXT 

▪ Memòria actualitzada per a la verificació de la titulació (E1.10, Qualitat Verificació) 

▪ Informe de verificació (E1.11, Qualitat Verificació) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-04-supervisio-seguiment-i-avaluacio-del-doctorand.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/pf-04-supervisio-seguiment-i-avaluacio-del-doctorand.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/
https://atenea-phd.upc.edu/my/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

4.1  El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

 
El programa de doctorat compta actualment amb 20 professors i professores de la UPC i un professor 
associat vinculat al DEAB. La relació i indicadors de recerca es troba en la taula 4.1 ordenats segons el 
grup de recerca al que pertanyen (Evidència E4.1, professorat). 

Taula 4.1 Professorat del Programa de doctorat Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia (Professorat) 

SGR/ 
GR UPC 

Professor/a i categoria Tesis 
Finalitzades 
Programa 

Sexennis 
(vius) 

Projectes 
competitius 
vigents 
(2021) 

IP 
(nº 
Proj) 

BIOCOM-SC Carbo Moliner, Rosa (AG) 
https://futur.upc.edu/RosaCarboMoliner - p.a. - - 

CREDA Kallas Calot, Zein (AG) 
https://futur.upc.edu/182730 

tesis (2) en 
curs 2 (v) SI SI (7) 

CREDA Reig Puig, Lourdes (TU) 
https://futur.upc.edu/LourdesReigPuig 1 3 (v) SI SI (2) 

GBMI Garriga Sole, Pere (CU c) 
https://futur.upc.edu/PereGarrigaSole 2 5 (v) SI SI (2) 

GBMI Perez Gonzalez, Juan Jesus (CU) 
https://futur.upc.edu/JuanJesusPerezGonzalez 2 6 (v) SI SI (1) 

GINEMQUAL Sorribas Royo, Xavier (TU) 
https://futur.upc.edu/FranciscoJavierSorribasRoyo 5 4 (v) SI Si (1) 

GINEMQUAL Sepulcre Sanchez, Francesc (CEU) 
https://futur.upc.edu/FrancescSepulcreSanchez 3 4 (v) SI - 

GINEMQUAL Pujola Cunill, Montserrat (CEU) 
https://futur.upc.edu/MontserratPujolaCunill 6 4 (v) SI - 

GINEMQUAL Achaerandio Puente, Isabel (AG) 
https://futur.upc.edu/MariaisabelAchaerandioPuente 2 2 (v) SI - 

GINEMQUAL Serrano Porta, Lydia (AG) 
https://futur.upc.edu/LydiaSerranoPorta - 4 (v) - - 

SPAq Oca Baradad, Joan (CEU) 
https://futur.upc.edu/JoanOcaBaradad 2 4 (v) SI - 

SPAq Masaló Llora Ingrid (AG) 
https://futur.upc.edu/ingridMasaloLlora - 2 (v) SI SI (1) 

UMA Gil Moya, Emilio (TU) 
https://futur.upc.edu/EmilioGilMoya 3 3 (v) SI SI (9) 

UMA Gras Moreu, Anna (AG) 
https://futur.upc.edu/AnnaMariaGrasMoreu 2 2 (v) SI SI (1) 

GREA-UPC Alfranca Burriel, Oscar (TU) 
https://futur.upc.edu/OscarAlfrancaBurriel 4 4 (v) - - 

GREA-UPC Cañameras Riba, Nuria (CEU) 
https://futur.upc.edu/NuriaCanamerasRiba 2 1 (v) - - 

- Izquierdo Figarola, Jordi (TU) 
https://futur.upc.edu/JordiizquierdoFigarola 1 2 (v) SI - 

- Mas Serra, Maite (CEU) 
https://futur.upc.edu/MariaTeresaMasSerra 1 3 (v) SI Si (1) 

- Verdú Gonzàlez, AMC (CEU) 
https://futur.upc.edu/AntonioMariaVerduGonzalez 1 3 (v) SI - 

- Romero del Castillo Shelly, Roser (AG) 
https://futur.upc.edu/RoserRomeroDelCastilloShelly 

tesis (2) en 
curs 2 (v) SI - 

FMA Simó Cruanyes, Joan (Extern) (PASS) 
https://futur.upc.edu/JoanSimoCruanyes 1 - - - 

 
BIOCOM-SC-Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (2017SGR1185),  
CREDA-Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari UPC-IRTA (2017 SGR 882), 
GBMI - Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial (2017 SGR 163), 
GINEMQUAL-Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita (2017SGR1082), 
SPAq-Sistemes de Producció Aqüícola (2017SGR0281), 
UMA-Unitat de Mecanització Agrària (2017SGR1349),  
GREA-UPC- Grup d’Investigació d’Enginyeria Agro-Ambiental (Grup UPC) 
i un grup extern ubicat al Campus del Baix Llobregat de la UPC, FMA. Fundació Miquel Agustí (2017SGR00017) 
p.a: pendent autorització per la interessada 
 
Des de la perspectiva de gènere cal ressaltar que hi ha paritat en el nombre de professor/es vinculats/des 
al programa. L’experiència de recerca dels professors i professores està contrastada, ja sigui pel nombre 
de sexennis que acumulen, com per la seva participació i direcció de projectes competitius (veure taula 
4.1, taula 4.2  E4.2 i taula 4.3, E4.3).  

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia
https://futur.upc.edu/RosaCarboMoliner
https://futur.upc.edu/182730
https://futur.upc.edu/LourdesReigPuig
https://futur.upc.edu/PereGarrigaSole
https://futur.upc.edu/JuanJesusPerezGonzalez
https://futur.upc.edu/FranciscoJavierSorribasRoyo
https://futur.upc.edu/FrancescSepulcreSanchez
https://futur.upc.edu/MontserratPujolaCunill
https://futur.upc.edu/MariaisabelAchaerandioPuente
https://futur.upc.edu/LydiaSerranoPorta
https://futur.upc.edu/JoanOcaBaradad
https://futur.upc.edu/ingridMasaloLlora
https://futur.upc.edu/EmilioGilMoya
https://futur.upc.edu/AnnaMariaGrasMoreu
https://futur.upc.edu/OscarAlfrancaBurriel
https://futur.upc.edu/NuriaCanamerasRiba
https://futur.upc.edu/JordiizquierdoFigarola
https://futur.upc.edu/MariaTeresaMasSerra
https://futur.upc.edu/AntonioMariaVerduGonzalez
https://futur.upc.edu/RoserRomeroDelCastilloShelly
https://futur.upc.edu/JoanSimoCruanyes
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
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Actualment, (dades del curs 2020-21), un 75% dels professors i professores vinculats/des participen en 
projectes competitius i un 40% són investigadors/res principals (IP). Un total de 23 projectes competitius 
de diferents entitats fiançadores (Europees, espanyoles i catalanes) estan actius l’any 2021.  

Taula 4.2 Projectes de recerca competitius en vigor en què l’IP és professor del programa  

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia (projectes recerca)  

 (SGR) 
Professor/a IP 
 

Projectes competitius en vigor Codi i Entitat Durada Import 

(CREDA) 
Kallas Calot, Zein  
 

LAB4SUPPLY 
Multi-agent Agri-food living labs for new supply chain 
Mediterranean systems. Towards more sustainable and 
competitive farming addressing consumers’ preferences and 
market changes 
https://futur.upc.edu/30696651 

EC-PRIMA 
Section 2-Area 3-
Agrofood chain 
 

2020-12-21 
2024-12-31 

    200.000,00 € 

 LOCALNUTLEG 
Developing innovative plant-based added-value food 
products through the promotion of LOCAL Mediterranean 
NUT and LEGUME crops 
https://futur.upc.edu/30696754 

EC- PRIMA-Section 1-
1.3.1-2020 (IA) 
  

2020-11-30 
2024-11-30 
70.000,00 € 

 H2020-SFSdate-1-101000554- NOVATERRA 
Integrated novel strategies for reducing the use and impact of 
pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and 
olive groves 
https://futur.upc.edu/30613250 

EC- 101000554- 
NOVATERRA  
(61172-CREDA) 
 

2020-11-01 
2024-10-31 

166.250,62 € 

 SUSPROMO 
Are promotional strategies a barrier to reduce greenhouse 
gases emissions from meat products? 
https://futur.upc.edu/30701684 

M Ciencia e Innovación  
PID2019-111716RB-
I00-SUSPROMO 
(61173-CREDA) 

2020-06-01 
2023-05-31 
32.670,00 € 

 
 INVITE  

Innovations in plant Variety Testing in Europe to foster the 
introduction of new varieties better adapted to varying biotic 
and abiotic conditions and to more sustainable crop 
management practices 
https://futur.upc.edu/30701644 

H2020-817970 INVITE 
(61145-CREDA) 
 

2019-07-01 
2024-06-30  

179.784,00 € 

 CA (CIRCULAR AGRONOMICS) 
Efficient Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycling in the 
European Agri-food System and related up- and down-stream 
processes to mitigate emissions’  
https://futur.upc.edu/23570004 

H2020-773649 
CIRCULAR 
AGRONOMICS 
(61127-CREDA) 
  

2018-09-01 
2022-08-31 

264.000,00 € 

 NUTRI2CYCLE 
Transition towards a more carbon and nutrient efficient 
agriculture in Europe 
https://futur.upc.edu/23569997 

H2020-773682 
NUTRI2CYCLE 
(61130-CREDA) 
 

2018-09-01 
2022-08-31 

196.625,00 € 

(CREDA) 
Reig Puig, 
Lourdes 

BLUEBIOMED 
Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue 
economy 
https://futur.upc.edu/30554062 

EC Interreg MED 7038 2020-09-01 
2022-06-30 

1.462.930,00 € 

(GBMI) 
Garriga Sole, 
Pere  
 

NALOPSIN 
New allosteric ligands of the visual G protein coupled 
receptor rhodopsin and the molecular mechanism of retinal 
degenerative diseases, 
https://futur.upc.edu/28881267 

PID2019-104817GB-
I00 
AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACION 
 

2020-06-01 
2023-05-31 

133.100,00 € 

(GBMI) 
Perez Gonzalez, 
Juan Jesus 

UNITE! 
University Network for Innovation, Technology and 
Engineering 
https://futur.upc.edu/29930399 

EC 612461-EPP-1-
2019-1-DE-EPPKA2-
EUR-UNIV 

2019-11-01 
    2022-10-31 
658.899,38 € 

(GINEMQUAL) 
Sorribas Royo, 
Xavier 

EGRES-AVIRULENT  
Estrategias de gestión de germoplasma vegetal resistente a 
Meloidogyne para evitar la selección de virulencia 
https://futur.upc.edu/22024549 

AGL2017-89785-R 
AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACION 

2018-01-01 
2021-09-30 

145.200,00 € 

(SPAq) 
Masaló Llorà, 
Ingrid 

ULMAPRO 
Estrategias de gestión de la luz para maximizar la 
productividad de Ulva en los sistemas IMTA-RAS y para 
promover efectos probióticos inducidos por la microbiota 
https://futur.upc.edu/25161329 

RTI2018-095062-A-
C22 
AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACION  

2019-01-01 
2021-12-31 
96.800,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia
https://futur.upc.edu/30696651
https://futur.upc.edu/30696754
https://futur.upc.edu/30613250
https://futur.upc.edu/30701684
https://futur.upc.edu/30701644
https://futur.upc.edu/23570004
https://futur.upc.edu/23569997
https://futur.upc.edu/30554062
https://futur.upc.edu/28881267
https://futur.upc.edu/29930399
https://futur.upc.edu/22024549
https://futur.upc.edu/25161329
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Taula 4.2 (continuació) 

(SGR) 
Professor/a IP 
 

Projectes competitius en vigor Codi i Entitat Durada Import 

(UMA) 
Gil Moya, Emilio  

CANOPIES 
A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-
Robot Teams in Precision Agriculture Systems 
https://futur.upc.edu/30352494 

EC 
H2020-101016906-
CANOPIES 

2021-01-01 
    2024-12-31 

    118.535,00 € 

 AGRISAT 
Innovative curriculum in smart AGRIculture through 
SATellite and remote sensing data in SEA 
https://futur.upc.edu/30695757 

Erasmus+     2020-11-01  
    2023-10-31 
    68.652,00 €  

 
 COPPEREPLACE  

Development and comprehensive implementation of new 
technologies, products and strategies to reduce copper 
application in vineyards and remediate contaminated soils in 
the region SUDOE 
https://futur.upc.edu/30949061 

EC 
INTERREG-
SOE4/P1/E1000-
COPPEREPLACE 

  2020-11-01  
   2023-02-28 
170.204,00 € 

 NOVATERRA 
Integrated novel strategies for reducing the use and impact 
of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards 
and olive groves 
https://futur.upc.edu/29665733 

EC 
2020-101000554-
NOVATERRA 

    2020-10-01  
2024-09-30 

230.000,00 € 

 Avaluació de l'eficàcia dels tractaments fitosanitaris 
realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius hortícoles 
de port baix al Baix Llobregat 
https://futur.upc.edu/29544163 

56 30085 2019 P4 
GENCAT-
D.AGRICULTURA, 
RAMADERIA 

    2020-07-01  
    2022-09-01 
    29.525,00 €  

 
 PIVOS 

Pulverización inteligente para viñedo y olivar sostenible - 
Volumen de aplicación 
https://futur.upc.edu/28980337 

PID 
2019-104289RB-C41 
AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACION 

    2020-06-01  
    2023-05-31 
    93.170,00 €  

 
 PERFECT LIFE 

Pesticide Reduction Using Friendly and Environmentally 
Controlled Technologies 
https://futur.upc.edu/23594477 

EURCOM-D.G.FOR 
THE ENVIRONMENT 
LIFE 17 
ENV/ES000205 

    2018-09-01  
    2022-08-31 

    122.700,00 €  
 

  OPTIMA 
Optimised pest integrated management to precisely detect 
and control plant diseases in perennial crops and open-field 
vegetables 
https://futur.upc.edu/23594467 

EC 
H2020-773718-
OPTIMA 

    2018-09-01  
    2021-12-31 

    321.562,50 €  
 

 INNOSETA  
Accelerating Innovative practices for Spraying Equipment, 
Training and Advising in European agriculture through the 
mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation 
Systems 
https://futur.upc.edu/23594462 

H2020-773864-
INNOSETA 

    2018-05-01  
    2021-04-30 

    288.750,00 €  
 

(UMA) 
Gras Moreu, Anna 

Discriminació varietat mitjançant espectroscòpia de 
l'infraroig proper 
https://futur.upc.edu/21602077 

AGAUR. 2017 DI 027     2017-10-02  
    2021-06-19 
    33.960,00 €  

(-) 
Mas Serra, Maite 

El sistema hidroacolchado-suelo a escala reducida: 
valoración de la durabilidad y la resistencia del 
hidroacolchado, de sus efectos sobre propiedades físicas 
del suelo, y de su papel en el control de malas hierbas 
https://futur.upc.edu/21331119 

MIN DE ECONOMIA Y 
COMPETITIVIDAD 
RTA2015-00047-C05-
04 

    2017-06-26  
    2021-06-25 

54.000,00 € 

 

Destacar que també hi ha paritat en el nombre de coordinadors/res científics/ques o IP dins dels membres 
del programa de doctorat, tot i que la tipologia i quantia dels projectes és diferent depenen del IP. De les 
tesis defensades des del curs 2013-14, cal ressaltar que, de mitjana, un 91% dels directors/es comptaven 
amb un sexenni viu. El professor associat vinculat formava part d’un grup de recerca consolidat i té 
experiència de recerca contrastada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://futur.upc.edu/30352494
https://futur.upc.edu/30695757
https://futur.upc.edu/30949061
https://futur.upc.edu/29665733
https://futur.upc.edu/29544163
https://futur.upc.edu/28980337
https://futur.upc.edu/23594477
https://futur.upc.edu/23594467
https://futur.upc.edu/23594462
https://futur.upc.edu/21602077
https://futur.upc.edu/21331119
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Taula 4.3 Nombre de directors de tesis defensades i Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

Curs UPC Externs Total % Sexenni Viu 

19-20 2 0 2 100% 

18-19 6 6 12 83% 

17-18 2 1 3 100% 

16-17 10 1 11 80% 

15-16 4 0 4 75% 

14-15 7 3 10 100% 

13-14 10 0 10 100% 

12-13 5 1 6 50% 

 
La qualitat de les contribucions científiques és elevada. Totes les tesis tenen de forma obligatòria un 
article científic publicat en el moment de la matrícula del dipòsit de tesi (acord Consell Departament) i la 
mitjana d’articles científics derivats de la recerca realitzada és de dos per tesi. La majoria dels articles 
estan publicats en revistes del primer quartil (Q1) dels diferents àmbits d’especialització del programa. 
L’informe de qualitat i autorització de la CAPD per a la presentació de la tesi de cada doctorand/da recull 
les contribucions científiques de cada tesi del programa (Gengrup UPC de la CAPD 
(https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/) i els articles científics derivats de les tesis defensades es poden 
consultar a la pàgina web del programa (E.4.4).  
Fins el curs 2016-17, un total de 25 articles, 30 comunicacions a congressos i 2 capítols de llibres s’han 
derivat de les 19 tesis defensades (veure taula 4.4, E.4.5.)  
A partir del curs 2016-17 s’han publicat 39 articles científics de les 16 tesis defensades (veure taula 6.1 a 
l’estàndard 6) tal i com es recull als informes de qualitat.  

Taula 4.4 Producció científica global (2013-14 fins 2016-17) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

Curs Actes de 
Congressos 

Articles de 
revistes 
científiques 

16-17 11 10 

15-16 1 1 

14-15 1 4 

13-14 17 10 

Total 30 25 

 
En els darrers anys s’han atorgat dos premis extraordinaris de doctorat UPC, de l’àmbit de ciències a 
dues estudiantes del programa. El de la convocatòria 2020,que premiava les tesis defensades el curs 
2017-18 i el de la convocatòria 2019, que premiava les tesis defensades el curs 2016-17. 
Queda doncs, acreditada l’activitat de recerca activa dels membres del programa de doctorat així com la 
qualitat de la contribució científica en el seu àmbit. 

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

El nombre de directors/res de tesis per curs acadèmic es troba a la taula 4.3 (E4.3). Un nombre total de 
42 director/es han supervisat la tasca de recerca dels doctorand/es en els darrers vuit cursos acadèmics, 
essent 24 professors/es de la UPC. Aquest curs hi ha un total de 22 tesis matriculades dirigides o co-
dirigides per 24 professors/es (13 de la UPC i 11 externs). 

De tota manera, en els darrers quatre anys, i degut a jubilacions i baixes, el nombre de professors vinculats 
al programa de doctorat ha disminuït en un 31 %. Aquesta dada rellevant ha afectat al nombre d’estudiants 
matriculats, com s’ha especificat en l’estàndard 1 i suposa un dels reptes del programa pels propers anys. 
Una de les propostes del Pla de millora (DOC000001409.M.4.2021 ) es genera a partir d’aquest repte que 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/
https://deab.upc.edu/ca/Doctorat/tesis/tesis-doctorals-i-articles-relacionats
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/#%20(indicadors%20de%20volum%20d%E2%80%99activitat)
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
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podria suposar una debilitat del programa si no s’augmenta el nombre de director/es vinculats/des al 
programa. La proposta vol potenciar-ne la incorporació dels nous professors i professores del DEAB 
(Ramon y Cajal, lectors Serra Hunter i lectors UPC, entre d’altres). 
Per altra banda, la CAI del programa vol remarcar la satisfacció dels doctorands/des amb el seu director/a 
i/o tutor/a, que queda recollida als resultats de l’enquesta a l’estudiantat de doctorat realitzada el curs 
2019-20 (veure figures 4.1, 4.2, E.4.6. i E.4.7). Es vol destacar l’elevada valoració dels doctorand/es del 
programa amb el paper del director/a en la seva tesis. Ells i elles valoren amb nota superior a 4.5 (sobre 
5) el suport, interès, grau d’accessibilitat i coneixement del director/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Resultats de l’enquesta a l’estudiantat de doctorat 2019_20: Satisfacció amb el/la director/a 
Extret de Enquesta a l’estudiantat de Doctorat – Apartats D4  
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa 
D4. Valoreu el vostre grau de satisfacció pel que fa a: * Escala de valoració: 1=molt insatisfet/a; 5=molt satisfet/a; NS/NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Resultats de l’enquesta a l’estudiantat de doctorat 2019_20: Satisfacció amb el/la tutor/ra 
Extret de Enquesta a l’estudiantat de Doctorat – Apartats E3 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa 
Valoreu el vostre grau de satisfacció pel que fa a: * Escala de valoració: 1=molt insatisfet/a; 5=molt satisfet/a; NS/NC 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
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La valoració de la satisfacció global és de 4,8 (desviació tipus 0,7; es van obtenir 8 respostes, van 
contestar un 67 % de dones i un 33% homes). El paper del tutor/a obté una valoració de 4,0 (desviació 
tipus 1,2) si  es considera el seu grau d’implicació d’acord amb la perspectiva dels doctorand/es. 
En els dos cursos acadèmics anteriors els resultats de la satisfacció global van ser de 3,7 i 3,8, 
respectivament, el nombre de respostes però, va ser inferior (taula 4,5, E.4.8). 
 
Taula 4.5 Satisfacció dels titulats de doctorat del programa de TA i Biotecnologia 
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa 
(doctorat en tecnologia agroalimentària i biotecnologia) 
 

Edició 
Enquestes 

Valoració Enquestes % Participació 

2019/20 4,00 9 36,0% 

2017/18 3,67 3 10,3% 

2015/16 3,83 6 40,0% 

                 Valoració: 1 Molt baix-5 Molt Alt 

El programa de doctorat té professorat suficient a data d’avui i la dedicació és valorada de forma molt 
positiva per l’estudiantat. De tota manera, la CAI és conscient dels diferents escenaris que es poden donar 
si no es treballa de forma activa en la implicació de professors/es que permetin mantenir la incorporació 
de nous doctorands i doctorandes i continuar la tasca de recerca desenvolupada. Aquests indicadors 
tindran un especial seguiment en els propers cursos acadèmics per la CAPD. 
 

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

Aquest apartat es va avaluar a la fase tranversal, durant la visita a l’Escola de Doctorat, duta a terme el 
4/7/2018  

 
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 direcció de tesis doctorals on participa professorat estranger es realitza fonamentalment en el marc 
d’acords de co-tutela, entre la UPC i l’altra universitat participant, i en co-direccions de tesi. Des del curs 
2013-14 han estat defensades tres tesis doctorals co-dirigides entre professorat del programa (UPC) i de 
la Universidad de La Sabana (Colòmbia), Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP, Brasil) i la 
Lebanese University (Líban).  
El programa de doctorat compta amb la realització en curs de quatre tesis doctorals amb convenis de 
co-tutela en procés d’aprovació: tres amb la Lebanese University, i una amb la Universidad de La Sabana. 
La col·laboració amb la Lebanese University es va iniciar al 2015 amb la direcció d’una tesi doctoral que 
va ser finalitzada el curs 2017-18 i que va obtenir un els premis extraordinaris de doctorat en l’àmbit de 
Ciències de la UPC i, amb la Universidad de La Sabana l’any 2013, amb una tesi finalitzada al curs 2014-
15. El nombre de directors/es en actiu que pertanyen a universitats estrangeres és de sis. A nivell de 
participació en la dinàmica del programa, cal ressaltar que sis tesis han estat reconegudes amb la Menció 
de Doctorat Internacional, amb la corresponent participació de membres estrangers en els tribunals de 
tesi. Addicionalment en quatre tribunals, que no optaven a la menció internacional, hi han participat 
membres d’universitats i centres d’investigació estrangeres. Destaquem en els darrers cursos acadèmics 
la participació de membres de tribunal procedents de la Universidade de Coimbra, Dalhousie University, 
Cyprus University of Technology, Julius Kühn Institut, Universidade Catolica Portuguesa, Universidade de 
Lisboa, Ghent University, Goethe Universität, Università degli Studi di Catania i Cornell University. 
En els casos en que la CAPD considera convenient sol·licitar informes externs, previs a l’autorització de 
la defensa de les tesis doctorals, s’adreça tant a investigadors/res d’universitats espanyoles com 
estrangeres si és necessari, per garantir la qualitat de la recerca. En els darrers cursos diferents informes 
s’han demanat a experts/es externs vinculats a universitats i centres de recerca estrangers.  
Aquesta documentació es troba al Gengrup UPC de la CAPD (https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/) 
(E.4.9 i E.4.10) 
La CAI del programa valora de forma positiva la contribució i participació del personal investigador en 
centres a l’estranger en els darrers cursos i considera que és adequat a l’àmbit científic i al volum d’activitat 
del programa. 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/documentacio/tesis-doctorals
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/documentacio/tesis-doctorals
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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. 

El programa de doctorat, conjuntament amb la direcció del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecnologia (DEAB) ofereix una sèrie de recursos materials per a que els doctorands/es puguin 
desenvolupar la seva tasca de recerca. D’acord amb la sots-direcció d’infraestructures i recerca del DEAB, 
s’assigna al doctorand/a en el moment de la seva incorporació un espai de treball ubicat als despatxos 
del DEAB i, d’acord amb el seu/s director/res, l’accés i ús dels seus espais de recerca de referència 
(laboratoris, camps de conreu experimentals, etc.).  
 
Cal dir que el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat disposa del procés PS.01 
Recursos materials i serveis, recentment avaluat de manera favorable per AQU, que garanteix l’adequada 
gestió dels recursos materials i facilita la seva millora (Evidència E.5.1.). 
 
El DEAB compta amb dues tècniques de suport a la recerca que són responsables del manteniment dels 
laboratoris i de les tasques de suport als camps experimentals, així com de donar suport als usuaris 
autoritzats a utilitzar les infraestructures tecnològiques i l’equipament científic. La biblioteca del Campus 
del Baix Llobregat (CBL) ofereix una sèrie de serveis i recursos que complementen les aportades pel 
DEAB i disposa d’un fons bibliogràfic actualitzat i connectat a diferents xarxes d’internet (CCUC, catàleg 
col·lectiu de les universitats catalanes) i bases de dades (Web of Science i Scopus, entre d’altres) amb la 
possibilitat de ser consultades com a usuari remot. El personal de la biblioteca ofereix als/les 
estudiants/tes cursos específics sobre el funcionament de la biblioteca i les bases de dades. En la darrera 
enquesta de satisfacció de l’alumnat del programa sobre els recursos disponibles (curs 2019-20), figura 
5.1,(E.5.2.), la valoració mitjana ha estat de 4,1 (1,3 de desviació tipus; sobre 5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.1 Grau de satisfacció de l’alumnat del Programa de doctorat de Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia amb 
els Recursos 
Extret de Enquesta a l’estudiantat de Doctorat – Apartats G (veure en pdf) 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa 
Valoreu el vostre grau de satisfacció pel que fa a: * Escala de valoració: 1=molt insatisfet/a; 5=molt satisfet/a; NS/NC 
 

Si es compara amb els resultats obtinguts quan es pregunta el mateix als directors/res de tesi de l’àmbit 
de ciències de la UPC, es pot constatar que els/les estudiants/es valoren de forma similar als/les 
directors/res (veure taula 5.1 i figura 5.2, E.5.3), tot i que aquests darrers donen puntuacions mitjanes més 
baixes, sempre superiors a 3.4 sobre 5. Cal indicar que no tenim dades específiques del nostre programa 
respecte als director/es de tesis.  

Els estudiants de doctorat de la UPC valoren de forma molt satisfactòria els serveis que posa a l’abast les 
biblioteques per la seva formació (valoració mitjana de 5,1 sobre 6). En la darrera enquesta (2019) quatre 
estudiants vinculats al programa d’un total de 80 van participar (E.5.4, estudiants de doctorat). 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-recursos-materials-i-serveis.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-recursos-materials-i-serveis.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-recursos-materials-i-serveis.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques
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La CAI proposa fer un seguiment d’aquests paràmetres d’acord amb la CAPD de forma anual després de 
la publicació de l’enquesta per prendre les possibles accions de millora que es derivin. 

 

Taula 5.1 Satisfacció dels directors i directores de tesis amb els recursos (Àmbit de Ciències) 

Satisfacció dels directors i directores de tesis amb els recursos (Enquesta als directors de tesi – Apartat 2) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals (Àmbit de Ciències) 

Condicions de Treball ( 1-5) Respostes Mitjana Desv. 
Els espais de treball (espais de tutoria, sales de reunions, etc.) 

19 3,44 1,34 
Els laboratoris per a experiments 

19 3,90 0,88 
Les biblioteques i recursos electrònics 

19 3,89 0,88 
El suport administratiu per als tràmits relacionats amb el doctorat 

19 3,42 1,22 
Els recursos materials (mobiliari, material de pràctiques, informàtics, etc.) 

19 3,39 1,24 

 

Figura 5.2 Satisfacció dels directors i directores de tesis amb els recursos (Àmbit de Ciències) 

Satisfacció dels directors i directores de tesis amb els recursos (Enquesta als directors de tesi – Apartat 2) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals (Àmbit de Ciències) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Satisfacció de l’alumnat amb les biblioteques (Enquesta de Biblioteques). Es recomana utilitzar com a complement a 
l’enquesta de l’estudiantat de Doctorat, si la participació en aquesta és baixa. 

 

 
 

 
5.2  Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 

faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Aquest apartat es va avaluar a la fase tranversal, durant la visita a l’Escola de Doctorat, duta a terme el 
4/7/2018  

 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques/informes/2018-19/col-lectiu/doctorat.pdf
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS 

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

 
La CAI considera que la planificació temàtica és coherent amb els grups i línies de recerca i professorat 
del departament d’acord amb el que s’ha avançat en l’estàndard 4 d’aquest autoinforme on, en el punt 
4.1, s’ha descrit la distribució dels doctorands/des del programa en els diferents grups i línies de recerca. 
 
La metodologia d’aprenentatge dels estudiants/tes i els seus resultats estan alineats (es treballen en 
paral·lel) i responen als objectius formatius d’acord amb els criteris del MCQUES per al nivell 4. Com s’ha 
apuntat anteriorment en l’autoinforme en el punt 1.2: “El  seguiment del/a doctorand/a es vincula a partir 
del document de compromís signat entre director/a i doctorand/a i el seguiment que es deriva des de la 
CAPD mitjançant el document d’activitats (DAD). El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de 
recerca, abans de finalitzar el primer any de l’inici del doctorat, que s'inclourà en el DAD. Tal com marca 
el reglament dels estudis de doctorat, aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha 
de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així 
com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació. Com a mínim una de les avaluacions 
anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat 
davant un tribunal compost per tres doctors i/o doctores, d'acord amb el que determini la CAPD. Aquest 
tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de 
recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no 
satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou 
pla de recerca, que avalua la CAPD.  Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla 
de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. 
Dues avaluacions consecutives no satisfactòries comporten la baixa definitiva del programa”. 
 
Prèviament a l’autorització de la CAPD per a la defensa de la tesi doctoral, el/la doctorand/a ha de tenir 
acceptada o publicada una contribució científica original, de la que en sigui primer autor, i derivada de la 
seva tasca de recerca, assolint així part de les habilitats requerides.  
També  es considera la seva participació en congressos científics per assolir la competència de participar 
en debats científics del seu àmbit. Els informes de qualitat i autorització de la CAPD per a la presentació 
de la tesi validen la consecució d’aquests objectius formatius (Evidència E.6.1). 
En l’espai virtual de treball de la CAPD es troba disponible, per als membres que en formen part, tota la 
documentació relativa als doctorands/des (https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/documentacio) i la 
corresponent a les reunions realitzades. Darrerament, ha entrat en funcionament un nou aplicatiu propi 
de la UPC (Òrgans de Govern 2.0) que gestiona les sessions i acords dels òrgans col·legiats de la 
universitat, i on es troben les darreres sessions convocades i els acords relatius als mecanismes de 
seguiment dels/les doctorands/des (E.6.2). 
Les tesis doctorals poden consultar-se també en obert al portal científic de la UPC (E.6.3).  

 
6.2  El nombre de tesis doctorals defensades, la seva durada i els resultats científics que se’n 

deriven són adequats i coherents amb el perfil formatiu pretès. 

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat disposa de processos, recentment 
avaluats de manera favorable per AQU, que faciliten la recollida i l’anàlisi dels resultats, facilitant la millora 
continua del programa (E.6.4). 
 
A la taula 6.1 es presenten els resultats del programa de doctorat des de la seva acreditació (curs 
2013-14 fins al curs 2019-20) (E.6.5). En aquests set cursos acadèmics s’han defensat un total de 35 tesis 
doctorals, el 98 % realitzades a temps complert. La taxa d’abandonament en aquests cursos es situa en 
un valor mitjà del 10% (veure taula 1.3 a l’estàndard 1) essent del mateix ordre que la mitjana 
d’abandonament dels estudis de doctorat a la UPC (indicadors generals dels programes E6.6).  
El percentatge de les tesis avaluades amb excel·lent cum laude és del 82%, valor lleugerament superior 
a l’obtingut en el total de tesis defensades en el mateix període de la UPC. Un 12% dels doctorands té 
menció internacional (6) i tres estudiants han realitzat la seva tesi en règim de co-tutela amb universitats 
estrangeres. Aquest percentatge és inferior al de la UPC, tot i que cal ressaltar que en els darrers cursos 
aquest valor s’ha incrementat fins al 33%. També assenyalar que s’han incorporat dos doctorands que 
realitzen la seva tesi en el marc del doctorat industrial (DI). 

https://www.aqu.cat/ca/universitats/guies-metedologuiques/marc-catala-de-qualificacions-per-l-educacio-superior-mcqes
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/documentacio/tesis-doctorals
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/documentacio
https://govern.upc.edu/ca/escola-de-doctorat/ambit-de-ciencies/capd-tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia
https://futur.upc.edu/tesis
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-recursos-materials-i-serveis.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9
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Taula 6.1 Nombre de tesis doctorals defensades al programa de doctorat 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

 
Curs Estudiantat D H Total ESP EST % TC % TP % ECL % MI % DI % MIDI 

19-20 EEES 2 4 6 1 5 100% 0% 67% 33% 5% 0% 

19-20 Pre-EEES 0 2 2 1 1 100% 0% 50% 0% 0% 0% 

18-19 EEES 3 2 5 2 3 100% 0% 100% 20% 5% 0% 

17-18 EEES 2 0 2   2 50% 50% 50% 0% 5% 0% 

17-18 Pre-EEES 0 1 1 1   100% 0% 100% 0% 0% 0% 

16-17 EEES 1 0 1 1   100% 0% 100% 0% 0% 0% 

16-17 Pre-EEES 1 3 4 3 1 100% 0% 100% 50% 0% 0% 

15-16 Pre-EEES 2 0 2   2 100% 0% 100% 0% 0% 0% 

14-15 Pre-EEES 4 2 6 3 3 100% 0% 67% 0% 0% 0% 

13-14 Pre-EEES 2 4 6 5 1 100% 0% 83% 17% 0% 0% 

D: Dones; H:Homes; ESP: Espanyols; ES: Estrangers; TC: Temps complert; TP: Temps Parcial; ECL: Excel·lent cum laude; MI: Menció internacional; DI: Doctorat industrial  

 
Un total de sis estudiants han realitzat estades de recerca a l’estranger. En el document d’activitats del 
doctorand DAD figuren les estades realitzades dels diferents doctorands/es del programa.  
 
La durada mitjana de la tesi doctoral és de 3,7 anys, essent lleugerament inferior en el cas dels estudiants 
amb beca i/o estrangers (veure taula 6.2,E.6.6). Cal dir que el valor obtingut de 2,7 anys, per l’única tesi 
defensada a temps parcial, es deu a que es va realitzar un canvi de de pla d’estudis (procedent del pla 
RD 1393/2007). Aquests valors també es troben en el mateix ordre que les tesis defensades a la UPC 
essent lleugerament inferiors (4,0 anys mitjana a la UPC a temps complet). Comentar que es detecta una 
duració mitjana superior en el cas de les dones (<1 any), tot i que no es tenen instruments per avaluar si 
és una tendència, ja que aquesta dada no és constant en els diferents cursos acadèmics. 

Taula 6.2 Durada mitjana de les tesis del programa de doctorat  

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

Curs Global Tesis TC Tesis TP Dones TC Homes TC Beca Estrangers 

19-20 4,0 4,0 - 5,4 3,6 3,5 4,3 

18-19 4,1 4,1 - 4,1 4,1 3,9 4,3 

17-18 2,6 2,6 2,7 4,7 (0,5*) - 3,7 

16-17 4,4 4,4 - 4,0 4,6 - 3,3 

15-16 3,6 3,6 - 3,6 - - 3,6 

14-15 3,5 3,5 - 3,3 4,0 3,7 3,1 

13-14 4,0 4,0 - 5,9 3,1 2,0 2,2 

Mitjana (anys) 3,7 3,7 2,7 4,4 (3,3*) 3,8 3,3 3,5 

 
La CAI valora de forma positiva els resultats aconseguits al llarg del programa i ressalta l’increment en els 
darrers cursos acadèmics de l’obtenció de mencions internacionals al títol de doctor, la signatura d’acords 
de co-tuteles i la participació en doctorats industrials. 
 
Com s’ha indicat anteriorment en l’autoinforme, totes les tesis tenen un article científic publicat en el 
moment de la matrícula del dipòsit de tesi i la mitjana d’articles científics derivats de la recerca realitzada 
és de 2 per tesi. La majoria dels articles estan publicats en revistes amb índex d’impacte del primer quartil 
(Q1) dels diferents àmbits d’especialització del programa. L’informe de qualitat i autorització de la CAPD 
per a la presentació de la tesi de cada doctorand/da recull les contribucions científiques de cada tesi del 
programa (Gengrup UPC de la CAPD (https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/) i es publiquen a la pàgina 
web del programa (E.6.7). Fins el curs 2016-17, un total de 25 articles, 30 comunicacions a congressos i 
2 capítols de llibres s’han derivat de les 19 tesis defensades (veure taula 4.4, a l’estàndard 4). A partir del 
curs 2016-17 s’han publicat 39 articles científics de les 19 tesis defensades tal i com es recull als informes 
de qualitat (majoritàriament a revistes del Q1 dels diferents àmbits).  

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/#%20(indicadors%20de%20volum%20d%E2%80%99activitat)
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/
https://deab.upc.edu/ca/Doctorat/tesis/tesis-doctorals-i-articles-relacionats
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Dos premis extraordinaris de doctorat UPC, convocatòries del 2019 i 2020 de l’àmbit de ciències, que 
premiava les tesis defensades del curs2016-2017 i 2017-18 va ser atorgats a dues doctores del programa. 
De les tesis premiades s’han publicat, en el primer cas, 8 articles (Q1,Q2) que acumulen 144 cites i, en el 
segon cas, 4 articles(Q1) i un review que acumulen 108 i 61 citacions, respectivament.  
Queda doncs, acreditada la qualitat de la contribució científica del programa en el seu àmbit. 

 
6.3  Els doctorands, les doctorandes, les persones titulades i el professorat estan satisfets amb la 

formació que proporciona el programa de doctorat i amb els seus resultats. 
 

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat disposa de processos, recentment 
avaluats de manera favorable per AQU, que faciliten la recollida i l’anàlisi dels resultats, facilitant la millora 
continua del programa (E.6.4).  

Les enquestes realitzades als estudiants/es de doctorat mostren una elevada satisfacció amb els estudis 
de doctorat del nostre programa tal i com s’ha comentat al punt 5.1 de l’informe. La valoració global del 
programa és d’un 4,02 (veure figura 5.1) i la satisfacció amb el director és del 4,8 (figura 6.1,E.6.8).  

Figura 6.1 Satisfacció dels estudiants de doctorat amb el director/ra al programa de doctorat 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_enquestes-als-doctorands 
 

 
 

Es detecta, però, una valoració baixa dels cursos de formació/seminaris 2,7 (figura 6.2, E.6.9) que la CAI 
considera que ha d’avaluar-se  i s’inclou com a proposta  en el Pla de millora (DOC000001409.M.5.2021). 
En l’àmbit de ciències a la UPC s’obtenen valors similars al del nostre programa, tot i que en aquest cas 
la valoració del director és lleugerament inferior i les dels cursos, superior, 3,9 i 3,4, respectivament.  
Com s’ha comentat al punt 5.1 de l’informe, no tenim dades específiques del nostre programa respecte 
als director/es de tesis. La CAI proposa fer un seguiment d’aquests paràmetres d’acord amb la CAPD de 
forma anual.  

 

 

 

 

 

 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-recursos-materials-i-serveis.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_enquestes-als-doctorands
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_enquestes-als-doctorands
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_enquestes-als-doctorands
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Figura 6.2 Satisfacció dels estudiants de doctorat amb els cursos de formació rebuts al programa de doctorat 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_enquestes-als-doctorands 

 
 

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

programa doctorat. 

A la taula 6.3 es mostren els resultats d’inserció laboral (E.6.10). Malauradament el nombre de participants 
és baix, el que no permet treure’n conclusions rellevants. Les dades apunten a la satisfacció dels estudis 
per part dels/les doctors/es i a l’adequació de la feina un cop acabat el doctorat. A nivell UPC la satisfacció 
amb els estudis és superior a 5 (escala de 1 a 7) i la taxa d’ocupació supera el 90 %, la participació però, 
en l’àmbit de ciències, és inferior al 25 % (E.6.11). 

Taula 6.3 Resultats enquestes Inserció laboral dels doctorats/des del Programa 
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/# (indicadors) 
 

Edició Enquestes Satisfacció 
estudis 

Satisfacció 
amb feina 

Taxa 
d'adequació 

Taxa 
d'ocupació 

Si repetiria 
estudis 

Taxa 
contracte fix 

2020 2 * * 100% 100% 100% 100% 

2017 3 4,67 3 67% 67% 33% 50% 

2014 
  

* * 0% 0% 0% 0% 

 
Valoració satisfacció (Molt baix 1- 7 Molt alt) 

 
La CAI proposa a la CAPD que faci un seguiment dels/les doctor/es del programa després de cinc anys 
d’obtingut el títol de doctor per valorar la inserció laboral de forma paral·lela a les enquestes generals de 
la UPC i AQU. Aquest seguiment es recull com a proposta en el pla de millora (DOC000001409.M.6.2021) 
 

 
 

 
 
 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_enquestes-als-doctorands
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia/%23
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3. Pla de Millora 

Relació de Propostes de Millora 

 

1053.M.1.2017  

Incrementar el número de seminaris dels grups de recerca  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Actualment es fan pocs seminaris i reunions pel personal 
investigador i pels doctorands. S'estant fent un al mes o cada 
dos mesos. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Incrementar el número de seminaris on els diferents grups de 
recerca expliquin els seus treballs. 

Accions 
proposades: 

D'acord amb el departament, programar aquest seminaris de 
manera quinzenal, fent un calendari cada inici de 
quadrimestre, entre tots els grups de recerca que participen 
al programa. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Augment del nombre de seminaris del programa i assistents 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i 
Biotecnologia  

Prioritat: alta  

Termini: 11/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: Increment en el nombre de seminaris 

Resultats 
obtinguts: 

La multidisciplinaritat de les línies del programa i la baixa 
disponibilitat de temps dels estudiants de doctorat fa que 
l'asistència sigui reduïda. Els resultats de les enquestes als 
estudiants de doctorat, mostren en la darrera edició una 
valoració baixa d'aquesta activitat lligada al programa. Es 
proposa redefinir la proposta de millora 

 

1053.M.2.2017  

Desenvolupar un protocol d'acollida als nous estudiants de doctorat del programa  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 
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Diagnòstic: 
Tot i que actualment s'informa correctament als estudiants 
de nou accés, no existeix un protocol, i en cada cas s'actua 
de forma diferent, en funció del que l'alumne necessita. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Que els alumnes de nou accés tinguin al seu abast (web i/o 
de manera presencial) tota la informació que els hi cal, tant 
abans d'arribar a Barcelona com un cop han arribat. Que 
aquesta informació la tinguin centralitzada i d'abast ràpid. 

Accions 
proposades: 

Confeccionar un protocol que reculli els punts més 
importants que s'han de informar als nous estudiants de 
doctorat, i implementar-lo tant al web com de manera 
presencial. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Valoració positiva per part dels doctorands en l'organització 
i suport administració 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i 
Biotecnologia  

Prioritat: alta  

Termini: 11/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

L'Escola de doctorat ha establert processos i un pla 
d'acollida específic (https://doctorat.upc.edu/ca/futurs-
doctorands/pla-dacollida) que complementa les accions 
realitzades en l'administració i coordinació del programa de 
doctorat. 

Resultats 
obtinguts: 

El grau de satisfacció dels estudiants del programa de 
doctorat amb la informació, l'orientació i el suport que reben 
en el procés d’admissió, acollida i matrícula és de mitjana 
de 4,3 (sobre 5) A la UPC s'obté un valor similar en l'àmbit 
de ciències i d'un 3,8 a la UPC. Amb la filosofia de la millora 
contínua es farà un seguiment del procés per detectar 
possibles millores en els propers cursos acadèmics. 

 

1053.M.3.2017  

Enquesta interna del programa als nostres doctorands  

Càrrec: Direcció del departament i coordinació del programa de 
doctorat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa 
formatiu 

Diagnòstic: 
Actualment no tenim un coneixement precís del grau 

d'ocupació dels nostres doctorands un cop han acabat la 
tesi, així com sobre la seva valoració respecte a tot el 
procés de la tesi, desde l'acollida fins a la finalització. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  
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Objectius a 
assolir: 

Conèixer quina és la ocupació dels nostres doctors un cop 
han acabat i defensat la tesi, diferenciant entre àmbit privat 
(empreses), o públic (universitats i centres de recerca), o 
estades post doctorals. Conèixer l'adequació dels estudis a 
la realitat laboral dels nostres doctors. Conèixer la valoració 
que els doctorands fan sobre l'acollida que se’ls hi va donar, 
la informació que se’ls hi va facilitar respecte a tràmits, 
allotjament..., així com també sobre les instal·lacions, 
laboratoris i diferent material que han utilitzat durant la seva 
tesi. 

Accions 
proposades: 

La comissió acadèmica del programa de doctorat nomenarà 
una comissió encarregada de fer el seguiment dels nous 
doctors, i de redactar el protocol per recollir aquesta 
informació (enquesta). 

Indicadors i valors 
esperats: Valoració del programa del doctorat i del grau d'inserció 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i 
Biotecnologia  

Prioritat: mitja  

Termini: 11/12/2019 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

l'Escola de Doctorat conjuntamnet amb el Gabinet de 
Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) van possar en 
marxa el procés de la realització de les enquestes de 
satisfacció als estudiants de doctorat 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/co
py_of_enquestes-als-doctorands) el que feia redundant el 
doble seguiment per part de la CAPD 

Resultats 
obtinguts: 

Les enquestes realitzades pel GPAQ tenen una baixa 
participació en el nostre programa, pel que tot i les dades 
recollides en les darreres edicions, algunes no tenen prou 
significació estadística 
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DOC000001409.M.4.2021  

Incrementar el nombre de directors/res de tesi vinculats al programa  

Càrrec: Coordinadora programa de doctorat 

Origen: acreditació 

Estàndar
d: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòsti
c: 

En els darrers cursos acadèmics hi ha una clara tendència a la 
disminució del nombre de professors/res degut a les 
jubilacions i baixes ocorregudes 

Implica 
modificac
ió de la 
memòria 
verificada
?: 

No  

Objectius 
a assolir: 

Incrementar el nombre de professors/res vinculats al programa 
de doctorat 

Accions 
proposad
es: 

Establir els mecanismes conjuntament amb la direcció del 
departament per fomentar i recolzar la incorporació de 
personal de nova incorporació al DEAB al programa de 
doctorat 

Indicador
s i valors 
esperats: 

Increment en el nombre de professors i professores que 
dirigeixen tesis doctorals 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i 
Biotecnologia  

Prioritat: mitja  

Termini: 11/5/2023 

Estat: No iniciada  
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DOC000001409.M.5.2021  

Programació i seguiment de seminaris del programa de doctorat  

Càrrec: Coordinadora programa de doctorat 

Origen: acreditació 

Estàndard
: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòsti
c: 

La valoració per part dels doctorands/des dels cursos/seminaris 
del programa és baixa i l'assistència és reduïda degut a les 
limitacions de temps i caràcter multidisciplinar del programa que 
dificulta trobar temes transversals 

Implica 
modificaci
ó de la 
memòria 
verificada
?: 

No  

Objectius 
a assolir: 

Establir un programa de seminaris atractiu per als estudiants de 
doctorat del programa 

Accions 
proposad
es: 

La Comissió acadèmica del programa establirà i aprovarà de 
forma anual un programa de seminaris d'acord amb els 
interessos transversals dels grups de recerca. La coordinadora 
del programa recollirà les inquietuds dels doctorand/des per 
crear un programa transversal atractiu pels estudiants 
matriculats al programa i obert als professor/es. 

Indicador
s i valors 
esperats: 

Increment en la participació i valoració per part dels estudiants 
de doctorat del programa. Paral·lelament es vol fomentar les 
possibles sinèrgies entre grups i línies de recerca. 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i 
Biotecnologia  

Prioritat: mitja  

Termini: 11/5/2023 

Estat: No iniciada  
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DOC000001409.M.6.2021  

Seguiment dels doctors/res del programa  

Càrrec: Coordinadora programa de doctorat 

Origen: acreditació 

Estàndard
: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòsti
c: 

Tot i les enquestes realitzades per la UPC el programa té poca 
informació institucional sobre la inserció laboral dels doctors/res 
del programa 

Implica 
modificaci
ó de la 
memòria 
verificada
?: 

No  

Objectius 
a assolir: 

Recollir informació específica sobre la inserció laboral dels 
doctor/res del programa als 2 i 5 anys de la matrícula de la seva 
tesi 

Accions 
proposad
es: 

La CAPD demanarà als diferents directors/res de tesi que de 
forma anual completi una enquesta referida als doctors/res als 2 
i 5 anys de la matrícula de la tesi. Les dades recollides seran 
avaluades per la CAI i es presentaran a la CAPD en sessió 
ordinària. 

Indicador
s i valors 
esperats: 

Conèixer la taxa d'ocupació i adequació de la feina als estudis 
del programa de doctorat. 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i 
Biotecnologia  

Prioritat: baixa  

Termini: 11/5/2024 

Estat: No iniciada  
 

 
Valoració global del Pla de Millora  

El Pla de Millora proposat al 2017 volia resoldre una sèrie de reptes comuns que tenien els programes de 
doctorat de la UPC. La creació de l’Escola de Doctorat i la posada en funcionament de diferents processos 
vàlids per a tots els programes fa que algunes propostes hagin quedat resoltes en la implementació dels 
nous processos. De tota manera, i després de l’avaluació per la CAI, s’ha redefinit la proposta de millora 
1053.M.1.2017 amb la nova proposta DOC000001409.M.5.2021 per intentar millorar la programació i 
participació als seminaris del programa de doctorat, ja que les accions realitzades no han estat suficients, 
i s’ha re-formulat la proposta 1053.M.3.2017 amb la DOC000001409.M.6.2021 per intentar recollir dades 
rellevants pel seguiment del programa que poden  no quedar reflectides de forma significativa en els 
indicadors generals. La CAI aposta per la creació de la proposta DOC000001409.M.4.2021 per assegurar 
la tasca de recerca desenvolupada pel programa fins a data d’avui. 
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4. Evidències 

 
 
EVIDENCIES ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 
 
CODI 
 

Nom de l’evidència Localització (URL) 

E.1.1 Procés PF.02 Accés, admissió i matrícula als 
estudis de doctorat 
 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq 

E.1.2 Requisits d’accés https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (Accés, admissió i matrícula) 
 

E.1.3 Demanda dels estudis de doctorat 
(Veure taula 1.1) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

E.1.4 Oferta de places https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (Informació general /Nombre de places) 

E.1.5 Estudiants matriculats de nou ingrés.  
(Veure taula 1.2 ) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

E.1.6 Nombre total d’estudiants matriculats, 
Percentatge d’estudiants matriculats a temps 
parcial i Percentatge d’estudiants amb beca  
(Veure taula 1.3) 

Percentatge d’estudiants estrangers matriculats 
(Veure taula 1.4, calculada a partir dels valors de 
la taula 1.3) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

 

E.1.7 Percentatge d’estudiants provinents d’estudis de 
màster d’altres universitats Veure taula 1.5 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

E.1.8 Coherència de perfil d’accés dels doctorands 
amb l’àrea científica de la seva tesis (Enquesta 
als directors de tesi)  

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-a-
directors-de-tesis-doctorals 

E.1.9 
PF.04 Supervisió, seguiment i avaluació del/de la 
doctorand/a 
 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq 

E1.10 Memòria actualitzada per a la verificació de la 
titulació 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# Qualitat Verificació  

E1.11 Informe de verificació de la titulació https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# Qualitat Verificació 

ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

CODI Nom de l’evidència Localització (URL) 

E.4.1 
Professorat que participa en projectes de recerca 
competitius vigents 
(Veure taula 4.1)  

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia (Professorat) 

E.4.2 Projectes de recerca competitius en vigor en què 
l’IP sigui professor del programa 
(Veure taula 4.2)  

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia (Professorat) 

E.4.3 Nombre de directors de tesis defensades i 
Percentatge de sexennis vius dels directors de 
tesis defensades 
(Veure taula 4.3) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

E.4.4 Articles científics derivats de les tesis defensades 
 

https://deab.upc.edu/ca/Doctorat/tesis/tesis-doctorals-i-articles-
relacionats 

E.4.5 Contribucions científiques del professorat 
rellevants en l’àmbit del programa (2013-14 fins 
2016-17) 
(Veure taula 4.4 ) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

E.4.6 
Satisfacció dels doctorats amb el director/tutor 
(Enquesta a l’estudiantat de Doctorat – Apartats 
D i E). 

Figura 4.1 Resultats de l’enquesta a l’estudiantat 
de doctorat 2019_20: Satisfacció amb el/la 
director/a 

Extret de Enquesta a l’estudiantat de Doctorat – Apartats D4 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-
enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa 
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

CODI Nom de l’evidència Localització (URL) 
E.4.7 Satisfacció dels doctorats amb el director/tutor 

(Enquesta a l’estudiantat de Doctorat – Apartats 
D i E). 
Figura 4.2 Resultats de l’enquesta a l’estudiantat 
de doctorat 2019_20: Satisfacció amb el/la 
tutor/ra 

Extret de Enquesta a l’estudiantat de Doctorat – Apartats E3 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-
enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa 

 

E.4.8 
Satisfacció dels titulats amb la qualitat de la 
supervisió de la tesi en relació amb el/s director/s 
de la tesi (Enquesta d’inserció laboral UPC - 
Apartat C) 
(Veure taula 4.5) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-
enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa (doctorat en 
tecnologia agroalimentària i biotecnologia) 

E.4.9 
Professorat estranger entre el professorat que 
dirigeix tesis doctorals i entre el que imparteix 
activitats formatives 

https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/documentacio/tesis-doctorals 
(Documentació corresponent a les tesis doctorals presentades al 
DEAB) 

E.4.10 Informes de qualitat i autorització de la CAPD per 
a la presentació de la tesi de cada doctorand/da  https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab 

ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE 

CODI Nom de l’evidència Localització (URL) 

E.5.1 Procés PS.01 Recursos materials i serveis de 
l’Escola de Doctorat 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq/ps-01-recursos-
materials-i-serveis.pdf 

E.5.2 
Satisfacció de l’alumnat amb els recursos  
(Veure figura 5.1) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/informes-
enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat-per-programa 

E.5.3 
Satisfacció dels directors i directores de tesis 
amb els recursos  
(Veure figura 5.2 i taula 5.1) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquestes-
a-directors-de-tesis-doctorals (Àmbit de Ciències) 

E.5.4 
Satisfacció dels estudiants de doctorat amb les 
biblioteques 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques  
(Estudiants de doctorat) 

ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS 
CODI Nom de l’evidència Localització (URL) 

E.6.1 Informes de qualitat i autorització de la CAPD per 
a la presentació de la tesi 

https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/documentacio/tesis-doctorals 

E.6.2 Documentació relativa al DAD i  
https://gengrup.upc.edu/doctorat_deab/documentacio, 
https://govern.upc.edu/ca/escola-de-doctorat/ambit-de-
ciencies/capd-tecnologia-agroalimentaria-i-biotecnologia 

E.6.3 Tesis doctorals del Programa 
https://futur.upc.edu/tesis 

E.6.4 Processos ED 
 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq 

E.6.5 
Nombre de tesis doctorals defensades al 
programa de doctorat 
(veure taula 6.1) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

E.6.6 Durada mitjana de les tesis del programa de 
doctorat 
(veure taula 6.2) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 

E.6.7 Articles científics derivats de les tesis defensades 
 https://deab.upc.edu/ca/Doctorat/tesis/tesis-doctorals-i-articles-

relacionats 

E.6.8 Satisfacció dels estudiants de doctorat amb el 
director/ra al programa de doctorat 
(veure figura 6.1) 
 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_en
questes-als-doctorands 

E.6.9 Satisfacció dels estudiants de doctorat amb els 
cursos de formació rebuts al programa de 
doctorat 
(veure figura 6.2) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_en
questes-als-doctorands 

E.6.10 Resultats enquestes Inserció laboral dels 
doctorats/des del Programa 
(veure taula 6.3) 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-agroalimentaria-i-
biotecnologia/# (indicadors de volum d’activitat) 
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