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1. Context 

Dades identificadores 

 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 

Nom del programa de 

doctorat 
Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme 

Codi RUCT 5600862 

Enllaç web 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-de-
larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme 
https://taeu.phd.upc.edu/ca 

Coordinació del programa Ana Maria Lacasta Palacio 

Dades de contacte 
934016816  
ana.maria.lacasta@upc.edu 

 

Responsables de 

l’elaboració de 

l’IAPD 

Ana María Lacasta Palacio 

Òrgan responsable 

d’aprovació 
Comissió Acadèmica del programa de doctorat 

Data d’aprovació de 
l’informe 

21/07/2021 

 

Presentació del Programa de Doctorat 

Antecedents 
 
Aquest Programa de Doctorat (PD) procedeix de la unió de dos programes de doctorat, existents prèviament 
a la UPC, denominats:  
- Anàlisi d'Estructures  
- Construcció, Restauració i Rehabilitació Arquitectònica  
 
L'experiència dels primers anys d'existència d’aquests dos programes de doctorat, impulsats pels 
Departaments d’Estructures a l´Arquitectura (EA) i Construccions Arquitectòniques (CA), respectivament, va 
aconsellar la unificació d'ambdues temàtiques d’alt nivell de contingut tecnològic en un únic programa de 
docència i recerca, per tal d'aconseguir racionalitzar l'oferta de doctorat i aconseguir un més elevat grau 
d'eficiència. El nou programa de doctorat resultant ha anat incorporant, en el decurs de l’última dècada, les 
noves sensibilitats i tècniques que afecten a l'arquitectura i especialment als seus components materials, tant 
des de les seves vessants estructurals i constructives com mediambientals. 
 
Tots dos programes ja estaven adaptats al RD 778/1998 i, en el curs 2007-08, van iniciar el seu procés 
d'extinció en no admetre a nous alumnes. Aquesta fusió entre programes de doctorat estava alineada amb 
els objectius comuns de sumar esforços, potenciar àrees comunes de treball i millorar els resultats obtinguts 
en disminuir la dispersió temàtica, sense per aquest motiu perdre l’exigència del cos disciplinar sobre el que 
es recolzen les atribucions professionals.  
 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme
https://taeu.phd.upc.edu/ca
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El PD resultant ja va ser verificat en primer lloc l'any 2009 d'acord amb els paràmetres establerts en el RD 
1393/2007. Posteriorment va ser verificat de forma definitiva per AQU el 02/08/2013 d'acord amb els 
paràmetres establerts en el RD 99/2011. 
 
Necessitat i objectius 
 
El PD actual té com a objecte principal fomentar la investigació d’alt nivell en el camp de les tècniques que 
són pròpies de la materialització de l'arquitectura, de l'edificació i de l'urbanisme (AEU). Respon a una 
necessitat de formació i de generació de nou coneixement que resulta cada cop més perceptible donat els 
importants avenços científics i tècnics experimentats en l'entorn d'aquestes àrees de coneixement.  
 
Es poden destacar, entre d’altres, els avenços tecnològics relacionats amb: 

 
-  les prestacions millorades dels materials actualment utilitzats en edificació,  
-  el desenvolupament de nous materials per a fomentar la descarbonització del sector,  
-  les noves formes de redisseny de sistemes constructius 
-  l’adopció de nous mètodes de projecte i de càlcul dels sistemes constructius,  
-  els nous procediments de representació i gestió BIM (Building Information Modelling),  
-  els nous sistemes d'instrumentació i assaig de les prestacions dels materials i sistemes constructius 
-  els nous mètodes de diagnosi per a la rehabilitació d’edificis.  

 
També cal destacar la importància que actualment, i cada cop més, té l’exigència de sostenibilitat en l’àmbit 
de la AEU, que inclou aspectes tan diversos com ara el control de l’impacte ambientals dels materials, l’anàlisi 
del seu cicle de vida o la millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici. 
 
Per tal de servir aquestes necessitats, es plantegen els següents objectius del PD: 

 Omplir en aquesta disciplina el dèficit encara existent en els camps de la innovació i la recerca científica,  
relacionada amb les tècniques pròpies de l’AEU, fomentant l’adquisició de nous coneixements, eines i 
metodologies que permetin, entre d‘altres: 

 L’assoliment d’habilitats investigadores, rigor metodològic i tècnic en l'estudi, diagnosi i propostes 
basades en les tecnologies que li són pròpies a l’arquitectura i l’edificació, disseny de sistemes 
constructius, estructurals, materials,...  

 La capacitació i foment d'habilitats de comunicació, treball en equip i procediments de gestió i 
negociació entre els futurs recercadors. 

 La capacitació per a l'anàlisi i síntesi de paràmetres encaminats al disseny i avaluació dels 
sistemes constructius i l’impacte de l’entorn construït. 

 La capacitació investigadora en el camp del medi ambient urbà i la sostenibilitat. 

 Facilitar a les entitats, tant públiques com privades, actualment actives en l'àrea de R+D+i, professionals 
formats al màxim nivell per a enquadrar-se dins de les seves organitzacions per al desenvolupament 
d'aquestes labors. 

 Diversificar i especialitzar el perfil professional actual dels arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers, 
potenciant encara més les seves reconegudes qualitats d'anàlisi i síntesi però orientant-les a la producció 
de nou coneixement capaç de generar una major qualitat de vida en l'entorn construït dels seus 
conciutadans. 

 
En definitiva, l’objectiu formatiu general és proporcionar una formació cientificotecnològica d’alt nivell, 
capacitant els doctorands i doctorandes per a generar nous coneixements, plantejar noves vies de recerca i 
investigar en problemes no resolts. Es vol desenvolupar el talent jove emergent, incidint en l’adquisició pràctica 
de tot un conjunt d’habilitats de recerca: capacitat de concepció, disseny, metodologia i gestió de projectes de 
recerca, capacitat crítica i analítica, capacitat de comprensió i síntesi, així com capacitat d'interacció en equips 
de treball. Aquest objectiu va acompanyat de la capacitació dels estudiants per a comunicació i difusió dels 
resultats de la recerca mitjançant la redacció de documents científics, com son els articles en revistes i actes 
en congressos, així com de la seva disseminació al conjunt de la societat.  
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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 

María Pilar García Amirall 
Directora del departament de 
Tecnologia de l'Arquitectura 

PDI 

Ana María Lacasta Palacio Coordinadora del programa de doctorat PDI 

Joan Lluís Zamora Mestre 
Professor membre de la Comissió 
Acadèmica del programa de doctorat 

PDI 

Elisa Capellades Sánchez 
Cap de l'Àrea de Gestió Acadèmica de 
la UTGAB2 

PAS 

Francisca Calderón Peñuela 
Técnica per a projectes transversals de 
la UTGAB 

PAS 

Vanessa González Espinosa Doctoranda del programa Estudiantat 

 

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

Aquest informe s’ha elaborat d’acord amb el model pautat facilitat pel Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat (GPAQ) que és la unitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que dóna suport al procés 
de seguiment dels ensenyaments. Tanmateix s’han seguit les directrius i recomanacions facilitades pel GPAQ, 
tal i com s’especifiquen a l'aplicació de Seguiment i Acreditació de les Titulacions (SAT) que dona suport al 
procés. En aquest enllaç es disposa també de dades sobre evidències i indicadors del programa, que han 
estat de gran utilitat per documentar els estàndards informats.  
 
Amb data 3 de febrer de 2021, la coordinadora del programa va ser informada del calendari de treball, amb 
les diferents fases del procés d’elaboració de l’autoinforme. La Comissió Acadèmica del programa TAEU, 
reunida el 19 de març de 2021, va acordar la composició del Comitè d’Avaluació Interna (CAI). Un cop 
constituït, el CAI va començar a treballar, recollint i organitzant totes les dades necessàries per a l’elaboració 
del document. Per tal de facilitar la feina, es va crear una carpeta compartida al repositori DRIVE institucional 
de Google UPC. Amb aquesta informació, la Coordinadora va elaborar un primer esborrany de l’autoinforme, 
que va ser discutit en un reunió del CAI el dia 1 de juny de 2021. Posteriorment, el document es va ser enviat 
a la GPAQ per a la seva revisió en data 15 de juny de 2021. Les observacions i recomanacions de la GPAQ 
(enviades el 23 de juny de 2021) es van incorporar a la segona versió del document, que va estar exposat 
públicament entre el 8 i el 18 de juliol de 2021. Les aportacions rebudes durant el període d’exposició pública 
han estat recollides en la versió definitiva, aprovada per la Comissió Acadèmica del programa el dia 21 de 
juliol de 2021. 
 

La documentació inicial de referència per a la elaboració d’aquest document d’Acreditació ha estat la generada 
en el procés de Verificació del programa, avaluat positivament d’acord a l’informe oficial de l’Agència per a la 
Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU) emès al setembre de 2013 (evidència E0-1). També 
s´ha tingut en compte l´informe de seguiment que es va fer l’any 2017, aprovat per Junta de l’Escola de 
Doctorat al febrer del 2018 (evidència E0-2). Les dades bàsiques corresponents al període 2013-2021 han 
estat recollides i analitzades pels autors d’aquest informe amb el suport del GPAQ. 
  

                                                 
2 UTGAB Unidad Transversal de Gestión de Arquitectura de Barcelona 

https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
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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. 

 

El perfil general d’ingrés al PD TAEU és el que estableix la actual normativa vigent estatal per als estudiants 
que accedeixen als estudis de Doctorat. 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.  

El perfil d’ingrés principal al programa TAEU és: 

• Arquitectes  

• Arquitectes tècnics  

• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc. 

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit 
de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster, 
d’aquesta o una altra universitat, s’analitza el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan 
calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents. 

El procés d’admissió al programa s’inicia amb la presentació de sol·licitud, per part del candidat, a través 
de l’aplicatiu comú per a tots els programes de doctorat de la UPC https://prisma-
nou.upc.edu/apl/home_preinscripcio.php (disponible en català, anglès i castellà). Els candidats poden 
trobar informació detallada al web propi de gestió del programa, dins l’apartat “Acceso, admisión y 
matrícula” (evidència E1-1). Les candidatures són examinades per la Secretaria de Doctorat (SD) de la 
Unitat Tècnica de Gestió (UTG) de l’àmbit d’Arquitectura de Barcelona (AB) i posteriorment validades, si 
escau. 

 
Per tal de ser validada, la sol·licitud ha d’incloure (a més a més de la documentació comuna requerida pel 
conjunt de programes de doctorat de la UPC) una sèrie de documents addicionals que permetin comprovar 
que la candidatura s’adapta al perfil específic d’ingrés i a les temàtiques del doctorat: 
- Carta de suport personal d’un professor avalador adscrit al PD TAEU: aquest requisit permet garantir 

que un professor doctor del PD TAEU, amb capacitat de recerca acreditada,  manifesta conèixer 
suficientment al candidat per a considerar-lo amb capacitat, interès i voluntat per a abordar la 
realització de la tesi doctoral proposada (TD) i alhora el professor declara la seva capacitat i interès 
per a conduir la tesi proposada.  

- Currículum vitae extens del candidat, segons model que se’ls hi lliura, on queda constància i registre 
de les activitats i competències complementaries del candidat.  

- Breu document tècnico-científic on es resumeixin: el tema de recerca proposat, la justificació de la 
idoneïtat de la formació prèvia del candidat per abordar la tesi, el objectius inicials de la recerca, els 
principals referents inicials, la metodologia bàsica proposada i els resultats esperats (veure proposta 
de millora 1105.M.2.2017). 
 

En base a aquesta documentació, la Comissió Acadèmica (CA) admet, si escau, el candidat o candidata. 
En cas que el professor/a avalador/a i/o la CA identifiquin carències en la formació del candidat o candidata, 
la admissió queda condicionada a la realització dels complements formatius que, a judici del professor 
avalador, siguin adients (veure millora 1105.M.1.2017). D’acord amb el document de verificació, aquests 
complements formatius han d’estar dins l’oferta dels màsters universitaris. 

Considerem que el perfil d’ingrés del doctorant admès s’adequa a les exigències del programa de doctorat. 
No es disposa d’enquestes de satisfacció als directors de tesi de cada programa concret, sinó que es tenen 
per àmbits. En l’àmbit d’Arquitectura, la valoració de la pregunta “coherència de perfil d’accés dels 
doctorands amb l’àrea científica de la seva tesis (Perfil formatiu)” ha estat de 3.75 sobre un màxim de 5 

https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq
https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_preinscripcio.php
https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_preinscripcio.php
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/titulacion-de-acceso-parcial
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/titulacion-de-acceso-parcial
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(evidència E1-2). Aquesta valoració coincideix amb la percepció satisfactòria que tenen la coordinadora i 
la CA, basada en les converses amb els directors i directores.  
 
A continuació es presenten una sèrie de taules i gràfiques, confeccionades a partir de les dades extretes 
del portal de dades estadístiques del GPAQ (evidències E1-3, E1-4, E1.5). En la majoria dels casos cal 
anar a: 
llibre de dades -> quadres de comandament -> programes de doctorat -> indicadors de volum d’activitat 
estudiantat 
En el cas de la figura 1.4, les dades es poden trobar a: 
llibre de dades -> quadres de comandament -> escola de doctorat -> estudiantat total per nacionalitat 
 
En les taules 1.1 i 1.2 es mostren els indicadors sobre oferta de places, demanda i nombre d’estudiants. 
L’oferta anual ha estat de 11 places de mitjana en els cursos 2013-14 a 2020-21. La taula 1.1 mostra que 
el nombre de sol·licituds sempre és molt superior a l’oferta (mitjana de 42). Tanmateix mostra una 
disminució en el nombre de matriculats de nou ingrés els dos darrers cursos. Aquest fet ha estat motivat, 
en part, per la situació generada per la COVID ja que, com es comentarà posteriorment, un percentatge 
molt important d’estudiants són estrangers. Ara bé, en definitiva, tot i la variabilitat en el nombre d’estudiants 
matriculats anualment, la mitjana de matriculats de nou ingrés en aquests darrers 8 cursos ha estat de 10.9, 
i per tant s’ajusta perfectament a l’oferta (11). S’espera que a partir del proper curs 2021/22 es doni una 
situació més estacionaria entorn a 12 estudiants de nou ingrés cada any. 
 
Un punt important a tenir en compte és que, a més a més dels nous estudiants que han anat ingressant al 
programa matriculant-se per primer cop, hi ha hagut un nombre important d’estudiants que han ingressat 
fent un canvi des del pla d’estudis anterior. Per diferenciar els dos col·lectius, el GPAQ utilitza la 
nomenclatura “EEES” per a referir-se als primers i “Pre-EEES” per a referir-se als segons. En la taula 1.2 
es mostra l’evolució en el nombre d’estudiants matriculats, tant de nou ingrés (EEES i Pre-EEES) com totals 
(EEES i Pre-EEES). 
 

Taula 1.1. Indicadors d’oferta de places, demanda i matriculats. 
Font: llibre de dades del GPAQ 
 

 
 

curs oferta sol·licituds 
matriculats 

(EEES) 

13-14 10 23 1 

14-15 10 43 6 

15-16 10 30 14 

16-17 10 82 19 

17-18 12 63 21 

18-19 12 44 16 

19-20 12 19 7 

20-21 12 32 3 

Mitjana 11 42 10,9 

Taula 1.2. Indicadors de nombre d’estudiants de nou ingrés i 
d’estudiants totals. Font: llibre de dades del GPAQ 
 

curs 
Nou 

ingrés 
(EEES) 

Nou 
ingrés 

(Pre-EEES) 

Total 
(EEES) 

Total 
(Pre-EEES) 

13-14 1 3 1 63 

14-15 6 8 7 55 

15-16 14 13 20 38 

16-17 19 11 37 34 

17-18 21 6 54 25 

18-19 16 1 64 23 

19-20 7 0 61 16 

20-21 3 0 50 14 

Mitjana 10,9 7 36,8 33,5 

 
En quan a la perspectiva de gènere, el percentatge de doctorandes s’ha anat incrementat en el decurs del 
temps, situant-se la seva mitjana entorn del 50%. La figura 1.1 mostra l’evolució d’aquest percentatge. Per 
aquesta figura s’han considerat les dades totals (EEES i Pre-EEES) ja que, en aquest aspecte, no 
s’observen gaires diferències. Aquest resultat mostra una realitat bàsicament paritària, de manera que no 
es considera necessari introduir cap mesura ni proposta de millora en aquest aspecte.  
 
El percentatge d’estudiantat estranger és molt elevat, tal i com es pot veure a la figura 1.2. L’origen és 
principalment d’Iran i de diversos països llatinoamericans, con Mèxic i República Dominicana (veure figura 
1.3). Tots i ser estrangers, en  molts casos es tracta d’estudiants que ja han realitzat prèviament un màster 
a la UPC. Aquest distribució, en funció del perfil d’origen, es pot veure a la figura 1.4, on s’indiquen els 
percentatges d’estudiants procedents de la UPC, d’altres universitats catalanes, d’altres universitats 
espanyoles i d’universitats estrangeres. La procedència d’estudiants UPC és sempre majoritària. 
 

https://gpaq.upc.edu/lldades
https://gpaq.upc.edu/lldades
https://gpaq.upc.edu/lldades


 
Informe d'Acreditació del Programa de Doctorat [Nom del Programa de Doctorat]  8/34 

 

 

 

Respecte els estudiants “EEES” que desenvolupen el doctorat gaudint d’una beca, el percentatge es situa 
entorn al 20%, sent aquest valor clarament inferior pel cas d’estudiants “Pre-EEES”. La figura 1.5 mostra la 
evolució al llarg dels cursos avaluats. 
 
Finalment, comentar que el nombre d’estudiants “EEES” que realitzen el doctorat a temps parcial (Fig. 1.6) 
se situa entorn al 30%. Aquesta dada correspon al conjunt de tots els estudiants i no només als de nou 
ingrés. En el cas del estudiants “Pre-EEES” s’observa una clara pujada als darrers anys, la qual cosa es 
raonable donat que es tracta d’estudiants que van començar amb un pla anterior i que, per tant, han allargat 
considerablement el seu període de doctorat. 
 

 
Figura 1.1 Indicador del percentatge d’estudiants dones 
respecte del total d’estudiants de nou ingrés. Elaborada a partir 

del llibre de dades del GPAQ. 

 
Figura  1.2. Indicador del percentatge d'estudiantat estranger de 
nou ingrés, desagregat per EEES i Pre-EEES. Elaborada a 
partir del llibre de dades del GPAQ.  

Figura 1.3 Indicador de l’origen dels estudiants de nou ingrés. 
Elaborada a partir del llibre de dades del GPAQ. 
 

 

 
 
Figura 1.4 Països d’origen dels estudiants “EEES” matriculats el 
curs 2020-21. Elaborada a partir del llibre de dades del GPAQ  

Figura 1.5 Indicador del percentatge d'estudiantat amb beca, 
desagregat per EEES i Pre-EEES. Elaborada a partir del llibre 
de dades del GPAQ 

 

Figura 1.6. Indicador del percentatge d'estudiantat a temps 
parcial. Elaborada a partir del llibre de dades del GPAQ. 
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El conjunt de resultats presentats permeten afirmar que el perfil d’ingrés del doctorant admès s’adequa als 
criteris d'admissió i a les exigències del programa de doctorat, i que es dona una coherència entre l'oferta de 
places i el nombre de doctorands matriculats.  

 
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. En el cas del programa TAEU, 
disposem de diversos mecanismes de supervisió dels doctorands: 

- Una supervisió personal que realitza regularment el tutor/director en el procés continuat de 
seguiment de la recerca plantejada. Aquesta supervisió contempla aspectes de maduresa, resolució 
de contingències, autonomia en la presa de decisions i àdhuc de prescripció d’activitats formatives 
(estadística, documentalisme, valoració del coneixement, etc.). Al final de cada curs acadèmic, el 
tutor/director avalua si el doctorand avança al ritme previst. Recentment, la UPC ha posat en 
funcionament la plataforma AteneaPhD (evidència E1.6) que facilita la introducció d’informació i 
manteniment del document d’activitats (DAD) per part del doctorand. A partir del curs 2020/21 és 
obligatori que el director faci la seva avaluació a través d’aquesta plataforma, generant i valorant el 
document DAD, que posteriorment també és avaluat per la Comissió Acadèmica del programa de 
doctorat. La creació d’aquest plataforma a nivell de la UPC dona resposta a una de les propostes de 
millora que vam incorporar al document de seguiment (millora 1105.M.3.2017). Els criteris per 
avaluar positivament el DAD es basa en el nombre i qualitat de les activitats (publicacions, 
comunicacions en congressos, estades, premis, assistència a congressos i cursos, etc) tenint també 
en compte la fase en la que es troba l’estudiant. 

- Durant el primer any de doctorat, l’estudiant presenta el seu pla de recerca davant d’un tribunal de 
tres membres. Aquest acte serveix per valorar la viabilitat de la tesis i, si cal, orientar l’estudiant i 
proposar-li modificacions en els seus plantejaments i cronograma. Hi ha dos convocatòries cada 
curs. La informació sobre el procediment de presentació del pla de recerca, el contingut de la 
memòria i el calendari de les convocatòries es por trobar al web de gestió del programa (evidència 
E1-7) tot i que també s’informa periòdicament per email.  

- A fi de poder tenir una major informació sobre l’evolució de les tesis i d’acord amb la proposta de 
millora 1105.M.4.2017 de l’informe de seguiment, l’any 2018 es va organitzar, per primer cop, una 
jornada de doctorat, en la que els estudiants en fase avançada de la tesi poguessin presentar una 
ponència, i posterior publicació, relacionada amb el seu tema de recerca. La jornada també s’ha 
organitzat els anys 2019 i 2020 i està prevista una nova edició al setembre de 2021. Es pot trobar 
tota la informació (incloses les publicacions derivades) al web del programa, dins l’apartat Jornades 
de doctorat (evidència E1-8) 

- Des del programa es fa difusió de les activitats formatives ofertes per l’Escola de Doctorat o les 
biblioteques i s’anima a la participació. Posteriorment, a les enquestes de l’Escola de Doctorat es 
pregunta, específicament, sobre el grau de satisfacció vers aquestes activitats. 

 

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

 En l´informe de seguiment que es va fer l’any 2017, aprovat per Junta de l’Escola de Doctorat al febrer 
del 2018 (evidència E0-2), es van plantejar una sèrie de millores que ja s’han dut a terme. A continuació 
es presenta un llistat d’aquestes millores, que seran posteriorment comentades en l’apartat 3 d’aquesta 
memòria: 

1105.M.1.2017   Necessitat de complements i activitats formatives 
1105.M.2.2017   Document inicial sobre la recerca a realitzar  
1105.M.3.2017   Bústia de seguiment  
1105.M.4.2017   Jornada de doctorat del PD TAEU 
1105.M.5.2017   Actualització participants a Atenea 
1105.M.6.2017   Millora de la informació disponible als webs  
1105.M.7.2017   Captació de beques de doctorat 

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://serveistic.upc.edu/ca/atenea-phd
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/plan%20de%20investigacion
https://taeu.phd.upc.edu/ca/jornades/Publicacions
https://taeu.phd.upc.edu/ca/jornades/Publicacions
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1105.M.8.2017   Afavorir la mobilitat dels estudiants 
1105.M.9.2017   Reglament sobre lectura i defensa de la tesi  
1105.M.10.2017 Obligatorietat d'una publicació en medi indexat 
1105.M.11.2017 Impulsar la co-direcció de tesis entre professors sènior i junior 
1105.M.12.2017 Millorar la difusió dels actes de lectura i defensa de tesi  
1105.M.13.2017 Convidar a membres externs a la comissió d'avaluació de plans de recerca  
1105.M.14.2018 Us de xarxes socials  

Cap d’aquestes millores no ha suposat cap modificació en la memòria de verificació. 

 

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  
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

4.1  El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

 
Actualment hi ha 23 professors/res en actiu associats al programa de doctorat. A continuació es presenten 
algunes dades generals. La taula 4.1 mostra la plantilla de professorat, indicant la seva categoria i 
diferenciant entre dones (43.5%) i homes (56.5%). El 74% del professorat té una vinculació permanent 
amb la UPC (CU, TU o agregat) mentre el 26% restant són professors lectors i associats que, en general, 
actuen com a codirectors de tesi. 

La pràctica totalitat d’aquest professorat disposa d’experiència investigadora acreditada (la UPC 
considera que l’experiència investigadora s’acredita amb una de les condicions següents: (a) haver dirigit 
una tesi doctoral llegida en els últims cinc anys; (b) tenir un tram de recerca viu obtingut en els últims set 
anys; (c) actuar o haver actuat en els darrers cinc anys com a investigador o investigadora principal en un 
projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en règim competitiu). 

La majoria del professorat disposa de sexennis de recerca. Tal com es pot deduir de les dades de la taula 
4.2, el 65% del professorat té actualment un sexenni viu i el 74% disposa d’un o més sexennis. Aquests 
percentatges augmenten si no es té en compte el professorat no permanent, arribant a un 71% de 
professors/res amb sexenni viu i 82% amb algun sexenni. En quant a gènere, s’observa que el 100% de 
les professores amb vinculació permanent tenen sexenni viu. 

El professorat del programa pertany, principalment, als següents grups de recerca: 

 GICITED-Grup Interdiciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació: https://futur.upc.edu/GICITED 

 LiTA-Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura: https://futur.upc.edu/LiTA 

 GAT-Grup d'Arquitectura i Tecnologia: https://futur.upc.edu/GAT 

 REARQ-Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: https://futur.upc.edu/REARQ 

La seva activitat és molt elevada, tal i com es pot veure a les taules 4.3 i 4.4, on es presenten els principals 
indicadors. Les dades mostrades s’han obtingut a partir de la informació subministrada pels responsables 
de l’aplicació DRAC (Descriptor de la Recerca i l’Activitat acadèmica de la UPC) i que es pot trobar al 
portal FUTUR (evidències E4-1 i E4-2). Respecte els projectes de recerca competitius, en aquest 
moment hi ha 9 projectes en vigor liderats per professors/res del programa. El 44% d’aquest projectes 
són internacionals, i el 78% són liderats per dones. Un total de 14 professors/res (entorn al 60% del 
professorat del programa) participen en projectes actualment vigents, amb un total de 24 participacions. 
 
Per analitzar la productivitat científica del professorat, s’han tingut en compte els anys des de la verificació 
del programa (any 2013) fins a l’actualitat. Els resultats de la taula 4.4 mostren una alta productivitat en 
forma d’articles publicats en revistes JCR, gairebé el 60% dels quals ho han estat en revistes de primer 
quartil. Són també rellevants els resultats en quant a altres publicacions, patents i direcció de tesis 
doctorals. El nombre de presentacions a congressos, tot i que no s’indica a la taula, ha estat al voltant de 
400. 
 

En quant a  la perspectiva de gènere (evidència E4-3), els indicadors del professorat mostren un elevat 
grau de paritat. Si bé el percentatge de dones és una mica inferior al dels homes (42%), el seu pes en 
termes de resultats és equiparable o, segons alguns indicadors, superior. Tal i com s’ha dit anteriorment, 
el 100% de les dones amb condició de professores permanents tenen sexenni viu en aquest moment. 
Aproximadament la meitat d’aquestes professores disposen d’un únic sexenni, la qual cosa està 
relacionada, simplement, amb la seva edat. En definitiva, pensem que existeix una paritat real i, per tant, 
no pensem que calgui introduir cap tipus d’acció o millora a realitzar en aquest aspecte. 
 
Finalment, a la Taula 4.5 es mostren algunes dades referents a les tesis presentades en el programa entre 
els cursos 2015-16 i 19-20. La mitjana del percentatge de directors de tesi llegides amb sexenni viu està 
entorn del 60%. Aquestes dades s’han extret del portal de dades estadístiques del GPAQ: llibre de dades 
-> quadres de comandament -> programes de doctorat -> indicadors de volum d’activitat tesis (evidència 
E4-4). Cal mencionar que en aquestes dades (proporcionades pel GPAQ) no es separa entre estudiants 
“EEES” i “Pre-EEES”.  
 
 

 

https://futur.upc.edu/GICITED
https://futur.upc.edu/LiTA
https://futur.upc.edu/GAT
https://futur.upc.edu/REARQ
https://drac.upc.edu/info/ca
https://futur.upc.edu/
https://gpaq.upc.edu/lldades
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Taula 4.1. Indicador de la categoria de la plantilla de professorat actual, detallat per gènere.  

 

 

 

 

 
 
 

Taula 4.2. Indicador de la recerca acreditada (sexennis) del professorat del programa, detallat per gènere.  

 
 

Taula 4.3. Indicadors sobre participació en projectes de recerca competitius en vigor detallat per gènere: nombre de 
projectes amb IP del programa (entre parèntesis els projectes internacionals); nombre de professors/res participants 

en projectes; nombre de participacions en com a investigador/ra. Fonts: DRAC, FUTUR 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Taula 4.4. Indicadors de la productivitat científica, detallada per gènere, corresponent al període 2013-2021: nombre 

d’articles JCR (indicant el quartil), altres articles, patents i tesis doctorals dirigides. Fonts: DRAC, FUTUR 

 
 

Taula 4.5. Indicadors del nombre de directors/res de tesi defensades i del 
percentatge que disposa de sexenni viu. (Inclou tant “EEES” com “Pre-

EEES). Font: llibre de dades del GPAQ 
. 

 
 

 
 
 
 

 

Les enquestes a l’estudiantat posen de manifest que el principal motiu per a escollir aquest programa de 
doctorat és el prestigi de la UPC (34.8%) o del departament i grup de recerca (30,4 %) (evidència E4-5) 

 CU TU/Agregats 
lectors/associat

s 
totals 

Totals 3 14 6 23 

Dones 2 4 4 10 

Homes 1 10 2 13 

 
amb sexenni 

viu 

amb sexennis 

totals 5 sexennis 4 sexennis 3 sexennis 2 sexennis 1 sexenni 

Totals 15 17 1 2 2 7 5 

Dones 9 9 0 2 1 1 5 

Homes 6 8 1 0 1 6 0 

 
projectes vigents amb 

IP del programa 
professorat participants en 

projectes vigents 
participacions en projectes 

vigents com a investigador/ra 

Totals 9  (4) 14 24 

Dones 7  (4) 7 17 

Homes 2  (0) 7 7 

 

autors/es articles  revistes JCR autors/res 
articles revistes 

no JCR 
Patents 

Tesis 
dirigides 

Totals Q1 Q2 Q3 Q5 

Totals 196 99 62 15 20 151 32 48 

Dones 94 61 21 8 4 48 7 10 

Homes 102 38 41 7 16 103 25 38 

curs 
Tesis 

defensades 
Nombre de 

directors/res 
% amb 

sexenni viu 

15-16 6 10 40 

16-17 8 8 57,1 

17-18 1 1 100 

18-19 7 4 50 

19-20 6 3 50 

 

https://drac.upc.edu/info/ca
https://futur.upc.edu/
https://drac.upc.edu/info/ca
https://futur.upc.edu/
https://gpaq.upc.edu/lldades
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4.2  El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 

 
El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del nostre programa de doctorat, el 
seu àmbit científic i el nombre d’estudiants. Des de la verificació (any 2013) s’està produint un procés 
natural de relleu del professorat que s’ha anat jubilant per nou professorat en actiu (veure millora 
1105.M.11.2017). Tenint en compte el nombre actual d’estudiants i el nombre de places ofertades cada 
any, podem concloure que el volum de professorat actual és coherent i que permet assegurar una correcta 
dedicació i assessorament. 

Les enquestes de satisfacció facilitades per l’Escola de Doctorat (evidència E4_5) mostren una valoració 
molt positiva dels doctorands i doctorandes en relació a la labor del seu director/a. Això es por veure al 
següent gràfic, on la resposta a la pregunta “satisfacció general amb el/la director/a” arriba al 4.4 punts 
sobre un màxim de 5. De la mateixa manera, la resposta dels titulats (evidència E4_6) és molt positiva, 
obtenint a la pregunta “La qualitat de la supervisió durant el desenvolupament de la tesi (relació amb el/s 
director/s de la tesi)” una valoració de 6.2 amb un màxim de 7 punts.  

 

Figura 4.1 Indicador de satisfacció dels doctorands i doctorandes respecte la labor del director/a. Els resultats 
corresponen a l’enquesta a l’estudiantat realitzada l’any 2020, concretament a l’apartat D4.  

 

Figura 4.2 Indicador de satisfacció dels titulats i titulades en relació a la labor del director/a. Els resultats corresponen 
a l’enquesta als titulats realitzada l’any 2020, concretament a l’apartat a l’apartat C Satisfacció amb els estudis de 
doctorat.  

 

 
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. 

En el seguiment del programa (any 2017) es va veure que la participació de professorat estranger en els 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-doc000001410.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_tecnologia_de_l_arquitectura__edificacio_i_urbanisme.pdf
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tribunals de tesi estava disminuint (de fet, cap de les 7 tesis llegides el 2017 va comptar amb membres 
estrangers). El motiu es va atribuir, principalment, al fet de disposar de pocs recursos econòmics assignats 
per la Universitat al programa de doctorat per a la invitació (despeses de locomoció i allotjament) a aquests 
tribunals de professorat estranger. En el document de seguiment es va incloure la millora 1105.M.9.2017 
en que es proposava la participació en tribunals no presencials en comunicació on-line. Aquesta millora 
s’ha posat en pràctica amb èxit, tal i com es pot veure al següent gràfic, que mostra la evolució del 
percentatge de tribunals de tesis amb algun membre estranger respecte el total de tesis llegides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4.3 Indicador del grau de participació de professorat estranger en els tribunals de tesi. Es mostra el percentatge 
de tribunals de tesi amb un o més membres estrangers (nota: l’any 2018 només es va llegir una tesi). Taula elaborada 
a partir de les dades proporcionades per la secretaria de doctorat (UTGAB). 

 

 
 
 

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 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.  

A més del conjunt del espais comuns que la UPC posa a disposició dels seus doctorands (espais per a la 
ubicació i treball dels doctorands, aules d’informàtica, biblioteques, etc.), el PD TAEU disposa d’espais 
propis per part de cada un dels seus grups de recerca, on els doctorands poden treballar i desenvolupar 
adequadament la seva tesi doctoral. Considerem que en el procés de formació del doctorand és bàsic 
disposar d’aquests espais, on treballar prop del seu Director de Tesi i conviure amb els altres doctorands.  

Tal i com s’ha dit anteriorment, el professorat del programa pertany, principalment, a quatre grups de 
recerca. A continuació es descriuen els recursos dels que disposen (evidència E5-1): 

 GICITED-Grup Interdiciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació. 

https://gicited.upc.edu 

Està ubicat a l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (EPSEB). L’Escola compta 
amb 2 sales de treball per doctorands i 3 laboratoris en temàtiques directament relacionades amb el 
programa: 

 Laboratori del foc: https://labofoc.epseb.upc.edu 

 Laboratori de materials: https//labmaterials.epseb.upc.edu 

 Laboratori d’acústica i estalvi energètic: http://labacustic.epseb.upc.edu/ 

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://gicited.upc.edu/
https://gicited.upc.edu/ca/qui-som/laboratoris
https://labofoc.epseb.upc.edu/
https://labmaterials.epseb.upc.edu/
http://labacustic.epseb.upc.edu/
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Tal i com es pot comprovar als enllaços anteriors, els laboratoris disposen de nombrós equipament 
per a la realització de treball experimental.   

 LiTA-Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura. 
https://lita.upc.edu/ 

Està ubicat a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (ETSAV). Compta amb una sala de 
treball a disposició dels doctorands així com espais de taller i laboratori. 

 GAT-Grup d'Arquitectura i Tecnologia i REARQ-Rehabilitació i Restauració Arquitectònica 
Aquests dos grup estan ubicats a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 
Compten amb un espai pels doctorands i, en el cas del grup GAT, d’un taller: 

 Taller d’estudis lumínics: https://tallerdestudisluminics.upc.edu/ 

Cal remarcar també que cada dia va augmentant el nombre de tesis que no es desenvolupen de forma 
completa dins dels espais de la UPC sinó que comptem amb la col·laboració d’altres ens, be empreses o 
be de l’administració pública, els quals posen a disposició dels doctorands les seves instal·lacions. En 
aquest mateix sentit l’increment de les co-direccions ha permès també que els doctorands accedeixin a 
altres equipaments i instal·lacions universitàries situades en altres campus com ara Terrassa, Campus 
Nord i Castelldefels.  

També és possible accedir a altres serveis cientificotècnics de la UPC en l’àmbit de l’Arquitectura, 
l’Edificació i l’Urbanisme a través del següent aplicatiu: https://www.upc.edu/sct/ca/ambit/6/arquitectura-
edificacio-urbanisme.html. 

Tot plegat ens fa considerar que els recursos disponibles són suficients i adequats a les necessitats 
formatives dels doctorands. Efectivament, d’acord amb els resultats de les enquestes (figures 5.1 i 5.2), 
els doctorands valoren positivament aquests recursos (evidència E5-2). En el cas del recursos oferts per 
les biblioteques, el grau de satisfacció de l’estudiantat ha estat de 4 (màxim 5), mentre que les preguntes 
relacionada amb els recursos propis del programa, concretament “els recursos (mobiliari, equips de 
laboratori, material, etc.) que tinc a l’abast“ i “Els serveis informàtics (ordinador, software, etc.)” han estat, 
en els dos casos, de 3.1. 
 

Figura 5.1 Indicador de satisfacció dels doctorands i doctorandes amb els recursos oferts per la biblioteca. Els 
resultats corresponen a l’enquesta a l’estudiantat realitzada l’any 2020, concretament a l’apartat G9. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Indicador de satisfacció dels doctorands i doctorandes amb els recursos oferts pel programa de doctorat.  
Els resultats corresponen a l’enquesta a l’estudiantat realitzada l’any 2020, concretament a l’apartat H.  

https://lita.upc.edu/
https://tallerdestudisluminics.upc.edu/
https://www.upc.edu/sct/ca/ambit/6/arquitectura-edificacio-urbanisme.html
https://www.upc.edu/sct/ca/ambit/6/arquitectura-edificacio-urbanisme.html
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-doc000001410.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-doc000001410.pdf
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Com s’ha dit anteriorment, no es disposa d’enquestes de satisfacció als directors/res de tesi de cada 
programa concret, sinó que es tenen per àmbits. En l’àmbit d’Arquitectura, la valoració mitjana de les 
preguntes de l’apartat “2. Condicions de treball” és de 3 sobre 5 (evidència E5-3). Dins d’aquest apartat 
es pregunta sobre els espais de treball, laboratoris, biblioteques, etc. 

 
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  

 

 
 
 

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. 

L’objectiu formatiu general del programa de doctorat és proporcionar una formació cientificotècnica d’alt 
nivell en els camps de la tecnologia de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, que permeti als 
doctorands generar nous coneixements. Aquest objectiu principal va acompanyat de la capacitació dels 
estudiants per comunicar i transmetre els coneixements adquirits i la recerca desenvolupada mitjançant 
la redacció de documents científics, com son articles en revistes i actes en congressos internacionals 
entre d’altres. 

La taula següent mostra les qualificacions obtingudes per les tesis doctorals llegides al programa i són un 
indicador de la seva qualitat. Totes les tesis llegides es poden consultar al repositori de l’escola de doctorat 
(evidència E6-1). També s’han seleccionat, com a mostra, tesis corresponents a cada tram de notes 
(evidència E6-2).  

Taula 6.1. Indicador de la qualitat de les tesis llegides: notes obtingudes. Taula elaborada a partir de les dades 
proporcionades per la secretaria de doctorat (UTGAB). 

Any Cum Laude Excel·lent Notable total 

2015 6 1 0 7 

2016 4 0 2 6 

2017 7 0 0 7 

2018 1 0 0 1 

2019 3 1 1 5 

2020 3 4 0 7 
 

Qualitat. Les tesis doctorals i els resultats científics que se’n deriven, que es detallaran en l’apartat 6.2 
(evidència E6-3) posen de manifest un alt nivell de formació i satisfan molt adequadament els requisits 
del nivell de qualificacions requerit. 

En l’informe de seguiment del programa es van introduir dues propostes de millora dirigides a incrementar 
el nombre i qualitat de les publicacions. Les dues s’han posat ja en pràctica i estan donant resultats molt 
positius. D’acord amb la millora 1105.M.9.2017, s’ha desenvolupat la normativa per a la presentació de 
tesi com a compendi de publicacions (evidència E6-4). Segons aquesta normativa, la presentació de tesi 
en aquesta modalitat requereix disposar d’un mínim de 3 articles publicats en revistes indexades de l'àmbit 
d'especialitat, estant al menys dos d’elles al primer o segon quartil i la tercera en el tercer quartil. Per altre 
banda, la millora 1105.M.10.2017 estableix que, per a poder passar l’avaluació positiva de la Comissió 
Acadèmica prèvia a l’autorització per a la lectura i defensa de la tesi, sigui requisit que aquesta ja acrediti, 

https://www.aqu.cat/ca/universitats/guies-metedologuiques/marc-catala-de-qualificacions-per-l-educacio-superior-mcqes
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/legislacio-i-normatives/compendis-publicacions/normativa_td_compendi_pd-tecnologia-arquitectura-edificacio-urbanisme_cp_19-07-2018.pdf/
https://doctorat.upc.edu/ca/escola/legislacio-i-normatives/compendis-publicacions/normativa_td_compendi_pd-tecnologia-arquitectura-edificacio-urbanisme_cp_19-07-2018.pdf/
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com a mínim, una aportació publicada en un medi indexat o bé d’una aportació amb impacte, entenent 
que en qualsevol cas ha d’haver evidencies contrastades (evidència E6-5). 

Coherència. Existeix una bona coherència temàtica de les tesis amb les línies de treball dels grups de 
recerca vinculats, tal i com es pot veure al portal de dades de recerca (FUTUR) d’aquest grups (evidència 
E6-6).  
 
Seguiment i criteris d’avaluació. En l’apartat 1.2 s’han descrit els mecanismes de supervisió. A 
continuació es resumeixen breument els criteris d’avaluació, orientats a certificar que els doctorands i les 
doctorandes han adquirit els objectius d’aprenentatge: 

- Pla de recerca. Els estudiants presenten una memòria segons un format establert i fan una 

presentació davant d’un tribunal de 3 membres. La qualificació pot ser: apte o no apte. Aspectes que 

es valoren: correcte delimitació de l’àmbit d’estudi, objectius, metodologia, pla de treball, cronograma, 

viabilitat. A part de la qualificació, la presentació i debat amb el tribunal ajuda a l’estudiant a reconduir, 

si escau, algun aspecte del seu pla d’investigació.  

- Document d’activitats del Doctorand (DAD). Amb l’avaluació anual del DAD es vol fer un seguiment 

del seu progrés. Aspectes que es valoren: publicacions, presentacions en congressos, impartició de 

docència, estades, premis, assistència a cursos i congressos, etc. Els directors o directores avaluen 

el DAD i fan els comentaris o aclariments que consideren oportuns. Posteriorment, la Comissió 

Acadèmica els revisa i els avalua, tenint en compte aquests comentaris. 

- Tesi. El programa facilita les gestions prèvies al dipòsit de la tesi a través d’un curs d’Atenea (entorn 

virtual de suport a la docència de la UPC) al qual els estudiants matriculats tenen accés. En primer 

lloc, el doctorand puja a la plataforma l’esborrany de tesi. La Comissió Acadèmica (CA) avalua aquest 

l’esborrany. Un mínim de dos professors de la CA fan un informe amb els requeriments i observacions 

que consideren i indicant si l’esborrany pot passar a la fase de revisió per part dels  revisors externs 

o si cal fer canvis abans d’aquesta revisió. Els dos revisors externs, que han de ser experts en el tema 

de la tesi, són proposats pel director/ra i acceptats per la CA. Un cop rebuts els informes dels revisors 

externs, l’estudiant puja a la plataforma una nova versió de la tesi, que ha d’incloure totes les 

observacions fetes per la CA i pels revisors externs. Aquesta versió torna a ser revisada per la CA 

abans de ser acceptada per passar a la fase de dipòsit i defensa.  

Activitats formatives. A banda de les tasques d’orientació dels directors/res, des de l’UPC s’ofereixen 
cursos i tallers específicament dirigits als doctorands i doctorandes que incideixen positivament en el 
procés d’aprenentatge. Per exemple, permeten assolir competències transversals o conèixer eines per a 
la gestió de la recerca (evidència E6-7). També hi ha tallers pels directors/res de tesi. 

 Tallers FIT-A Recerca: https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-formacio/tallers-fit-recerca 

 Tallers ICE: https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-formacio 

 Escola de doctorat-formació transversal: https://doctorat.upc.edu/ca/doctorands/formacio-transversal 

Considerem que aquesta oferta d’activitats formatives és amplia i adequada i s'alinea satisfactòriament 
amb els resultats d'aprenentatge. La proposta de millora 1105.M.1.2017 anava en la direcció de 
promocionar la realització d’aquestes activitats de formació, cosa que efectivament s’està fent.   

 

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. 

Tesis defensades. A continuació es presenten una sèrie de taules i gràfiques, confeccionades a partir de 
les dades extretes del portal de dades estadístiques del GPAQ (evidència E6-8) seguint: llibre de dades 
-> quadres de comandament -> programes de doctorat -> indicadors de volum d’activitat tesis 

La taula 6.1 mostra els detalls de les tesis defensades, per cursos, desagregats en “EEES” i “Pre-EEES”. 
En la mateixa taula es presenten els percentatges de les tesis llegides a temps complet, les que han 
obtingut qualificació Cum Laude (CL) i les que han obtingut menció internacional (MI). La major part de 
les tesis s’han desenvolupat a temps complet. Els percentatges de Cum Laude són molt elevats, situant-
se entorn del 70% de mitjana. En canvi, el percentatge de tesis amb menció internacional és només del 
12% de mitjana. Considerem que aquest percentatge s´hauria d´incrementar, la qual cosa està 
relacionada amb l’anterior millora proposada 1105.M.8.2017 i la nova millora DOC000001410.M.15.2021.  

https://futur.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-formacio/tallers-fit-recerca
https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-formacio
https://doctorat.upc.edu/ca/doctorands/formacio-transversal
https://gpaq.upc.edu/lldades
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Tal i com es mostra a la taula 6.2, la durada mitjana de les tesis a temps complet (TC) és de 3.5 anys i la 
de tesis a temps parcial (TP) de 4.1. La taxa d’abandonament és una mica elevada, però clarament ha 
baixat als darrers cursos, situant-se entorn de l’11,4%. Baixar-la encara més és l’objectiu de varies de les 
millores que s’han posat en pràctica, en particular de la 1105.M.2.2017. 
 
Taula 6.1. Indicadors dels resultats de les tesis llegides en els cursos 2015-16 fins 2019-20, desagregats per “EEES” 
i “Pre-EEES”: nombre de tesis, percentatge a temps complet (TC), percentatge qualificat amb Cum Laude (CL) i 
percentatge amb menció internacional (MI). Taula Elaborada a partir del llibre de dades del GPAQ. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 6.2. Indicadors de durada de les tesis i de la taxa d’abandonament. Taula Elaborada a partir del llibre de 
dades del GPAQ (en alguns casos les dades de les que es disposa estan incompletes). 

 

 

 

 

 

 

 
 
(*) No s’inclou aquesta dada perquè va ser un curs atípic en que va llegir una 
única tesi, que provenia d’un canvi de pla.  

 

Productivitat científica. El resultats de productivitat científica s’han recopilat a partir dels documents 
d’activitat del doctorand - DAD (evidència E6-3). Per tant, només es tenen en compte els resultats en el 
moment de la lectura de la tesi i no aquella producció derivada de la tesi que hagi estat publicada amb 
posterioritat. Per altre banda, als primers cursos no es disposa de tots els DAD, ja que fins el RD99 no es 
va incorporar. Tot i així, els resultats són bastant concloents i mostren un augment molt significatiu de la 
productivitat científica en els últims anys (veure figura 6.1). Pensem que aquest resultat és molt positiu i 
clarament respon a les accions de millora iniciades arrel de l’informe de seguiment. 

 

curs 
EEES Pre-EEES 

tesis %TC % CL % MI tesis %TC % CL % MI 

15-16 - - - - 6 100 66,7 30 

16-17 - - - - 8 100 100 33 

17-18 - - - - 1 0 100 0 

18-19 3 66,7 66,7 0 4 100 25 0 

19-20 5 1001 40 20 1 100 100 0 

curs 
Durada TC 

(anys) 
Durada TP 

(anys) 
Taxa 

abandonament (%) 

15-16 2,8  16,1 

16-17 3,6  13,8 

17-18   (*) 11,3 

18-19 3,7 4.1 11,4 

19-20 3,8  11,5 

https://gpaq.upc.edu/lldades
https://gpaq.upc.edu/lldades
https://gpaq.upc.edu/lldades
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Figura 6.1. Indicadors de productivitat científica de les tesis llegides: participació en congressos i publicacions. 
Elaborada a partir dels documents d’activitat dels doctorands (DAD).  
 

 
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. 

 
 

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

 

D’acord amb l’enquesta de satisfacció als titulats (evidència E6-9), la taxa d’ocupació és del 100%, amb 
un índex de qualitat ocupacional (any 2020) del 61.3. Aquest índex posiciona, en una escala de 0 a 100, 
la qualitat de la ocupació segons les condicions en: la tipologia i duració del contracte, la retribució 
econòmica, l’adequació de la titulació amb els estudis i la satisfacció general al lloc de treball.  

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat disposa de procesos, recentment 
avaluats de manera favorable per AQU, que faciliten la recollida i l’anàlisi de la satisfacció dels grups 
d’interès, facilitant la millora continua del programa. 

Estudiantat. El grau de satisfacció de l’estudiantat amb el programa és elevat, d’acord amb l’enquesta 
de satisfacció (evidència E6-9). S’ha puntuat la pregunta “valoració global del programa de doctorat” 
amb un 3.7 sobre 5 (aquesta pregunta es pot veure al gràfic de la Figura 5.2). 

Titulats. L’any 2020, des de la Comissió Acadèmica del programa, es va decidir emprendre accions per 
mantenir el contacte amb ells i promoure activitats de recerca i difusió conjuntes. Les reunions 
mantingudes amb els titulats (https://taeu.phd.upc.edu/es/egresados) també ens ha permès conèixer de 
primera mà la seva opinió respecte la formació que el programa de doctorat els va proporcionar i els 
resultats que se’n van derivar. De forma molt majoritària, la valoració que fan és molt positiva. Aquesta 
opinió manifestada en les reunions està d’acord amb els resultats de les enquestes de satisfacció 
realitzades per l’Escola de Doctorat (evidència E6-10). Concretament, la pregunta sobre “els estudis de 
doctorat globalment” ha obtingut una puntuació de 5.8 sobre 7 (aquesta pregunta es pot veure al gràfic 
de la Figura 4.2). 

Directors i directores. Com s’ha dit anteriorment, no es disposa d’enquestes de satisfacció als 
directors/res de tesi de cada programa concret, sinó que es tenen per àmbits. En l’àmbit d’Arquitectura, 
la valoració mitjana a la pregunta del punt 4 “La satisfacció global amb el Programa de Doctorat” és de 
3,6 sobre 5 (evidència E6-11).  

Podem concloure, por tant, que tots els grups d’interès estan satisfets amb la formació que proporciona 
el programa de doctorat i amb els seus resultats. 
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https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat/sgiq
https://taeu.phd.upc.edu/es/egresados
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Per altra banda, a la taula 6.3 es mostren dades d’enquestes realitzades en 3 anys diferents, a l’àmbit 
general d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació . Aquestes dades es poden trobar a: llibre de dades -> 
quadres de comandament -> escola de doctorat -> inserció laboral. Els resultats confirmen l’altíssima 
ocupació. Respecte la taxa d’adequació, no es disposa d’aquesta dada per cada programa, però el 
seguiment que fem dels nostres titulats ens fan pensar que és més elevada que els valors que apareixen 
a la taula (globals per àmbit). En concret, a un bon nombre de titulats procedents de països 
llatinoamericans el doctorat els ha permès incorporar-se, com a docents i investigadors, a universitats del 
seu país d’origen. En qualsevol cas, les dades estan d’acord amb l’informe de l’AQU sobre els resultats 
d’inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (https://www.aqu.cat/ca/analisis-i-
dades/Insercio-laboral/Insercio-laboral-doctorats-2020). Segons aquest informe, l’ocupació dels doctors 
l’any 2020 es va situar en un 95% i un 52% dels doctors i doctores feien funcions pròpies de doctor. 

T 
Taula 6.3. Indicadors de les taxes d’ocupació i d’adequació per l’àmbit d’Arquitectura, Edificació i Urbanisme. Taula 

elaborada a partir del llibre de dades del GPAQ,  

 

any 
enquesta 

taxa 
ocupació 

(%) 

taxa 
adequació 

(%) 

2014 100 37,5 

2017 100 62,5 

2020 100 34,1 

 
En conclusió, els indicadors d’inserció laboral són positius i adequats per a les característiques del 
programa doctorat. 
 

3. Pla de Millora 

Relació de propostes de millora 

Al document de seguiment de l’any 2017 es van introduir 14 propostes de millora que ja han finalitzat. Es 
proposen ara 4 noves millores que, en alguns casos, complementen o reforcen les anteriors.  

Les 14 millores ja finalitzades són: 

1105.M.1.2017  Necessitat de complements i activitats formatives 

Els procediments en casos d'admissió condicionada a la realització de complements formatius ha 

funcionat correctament. Per altra banda, els doctorands i doctorandes tenen una major informació de 

l'oferta d'activitats formatives i aquestes els estan ajudant en diferents aspectes del procés d'aprenentatge 

i de difusió de resultats. Valoració positiva de la millora. 

 

1105.M.2.2017   Document inicial sobre la recerca a realitzar  

Es demana un document, en un format establert, en el moment de sol·licitar l'admissió al programa La 

introducció d'aquesta informació ens permet un major control sobre la viabilitat de les tesis. Valoració 

positiva de la millora. 

 

1105.M.3.2017   Bústia de seguiment  

Aquest punt ha estat abordat de forma general per l'Escola de Doctorat amb la implementació de la 

plataforma AteneaPhD. Aquest procediment ens permet millorar el seguiment i control dels doctorands al 

llarg de tota la seva tesi. Valoració positiva de la millora. 

https://www.aqu.cat/ca/analisis-i-dades/Insercio-laboral/Insercio-laboral-doctorats-2020
https://www.aqu.cat/ca/analisis-i-dades/Insercio-laboral/Insercio-laboral-doctorats-2020
https://gpaq.upc.edu/lldades
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1105.M.4.2017   Jornada de doctorat del PD TAEU 

S’ha posat en pràctica i s'han organitzat ja 3 edicions de les Jornades de doctorat, els anys 2018, 2019 i 

2020, amb molt èxit de participació i un alt grau de satisfacció. Amb aquestes jornades (recollides en els 

corresponents llibres d’actes) es fomenta la interacció entre els doctorands i amb el professorat i es fa 

difusió del programa de doctorat entre els actuals estudiants de màster. Valoració positiva de la millora. 

  

1105.M.5.2017   Actualització participants a Atenea. A partir del curs 2018/19 es va millorar el procés 

d'actualització de les dades d'Atenea. La posterior implantació de la plataforma AteneaPhD per part de la 

UPC ha  incidit directa i positivament en aquest punt. Valoració positiva de la millora. 

 

1105.M.6.2017   Millora de la informació disponible als webs 

S'ha fet un web propi del programa: https://taeu.phd.upc.edu. Aquest web complementa la informació dels 

webs de l'Escola de Doctorat i de la secretaria de doctorat de l'àmbit d'arquitectura. A part de la publicació 

de noticies relacionades amb el programa conté apartats com "jornades de doctorat" o "egressats" (a 

través de la qual es vol mantenir el contacte amb els titulats). Valoració positiva de la millora. 

 

1105.M.7.2017   Captació de beques de doctorat 

S'han fet accions per incidir en la difusió d’informació sobre les diferents beques disponibles. Aquesta 

tasca es continuarà fent. Pensem que els estudiants tenen major informació però no hem pogut avaluar 

l'impacte real de les accions realitzades. 

 

1105.M.8.2017   Afavorir la mobilitat dels estudiants 

S'ha incrementat la difusió d'informació sobre els diferents ajuts per a la realització d'estades fora. Tot i 

les actuacions fetes, la situació de pandèmia ha frenat les nostres expectatives de millora en aquest àmbit. 

S’ha donat per finalitzada aquesta millora, però es proposa una de nova relacionada amb l’obtenció de la 

menció internacional (per la qual cosa és necessari haver fet una estada a l’estranger). 

 

1105.M.9.2017   Reglament sobre lectura i defensa de la tesi  

Per una banda, s’ha elaborat un reglament per a la lectura de tesi com a compendi de publicacions. Ja 

s’han llegit 2 tesis en aquesta modalitat. Per altra banda, s'ha promogut, de forma exitosa, la participació 

de membres estrangers en els tribunals. Valoració positiva de la millora. 

. 

1105.M.10.2017 Obligatorietat d'una publicació en medi indexat 

S'ha establert que, per a poder passar l'avaluació positiva de la Comissió Acadèmica prèvia a autorització 

per a la lectura i defensa de la tesi, sigui requisit que aquesta ja acrediti, com a mínim, una aportació 

publicada en un medi indexat o equivalent. Creiem que aquesta acció ha contribuït a l’augment en la 

productivitat científica. Valoració positiva de la millora. 

 

1105.M.11.2017 Impulsar la co-direcció de tesis entre professors sènior i junior 

S’ha facilitat el relleu del professorat que s’ha anat jubilant d’una manera progressiva i exitosa, mantenint 

en tot moment la qualitat de les direccions. El conjunt de professors actualment vinculats al programa 

tenen un excel·lent nivell de recerca. Valoració positiva de la millora. 

 

1105.M.12.2017 Millorar la difusió dels actes de lectura i defensa de tesi 

S'ha establert un protocol que inclou la difusió de les dades de lectura a través del web de la escola on 

es llegeix la tesi i a través de la plataforma Atenea (on estan inclosos tots els doctorands i directors del 

programa). Valoració positiva de la millora. 

 

 

https://taeu.phd.upc.edu/
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1105.M.13.2017 Convidar a membres externs a la comissió d'avaluació de plans de recerca  

S'han incorporat professors d'altres programes en alguns tribunals del pla de recerca i es preveu continuar 

en aquesta línia. La participació de professors d'altres programes aporten una visió diferent i, en aquest 

sentit, és molt  interessant per l'estudiant. Valoració positiva de la millora. 

 

1105.M.14.2018 Us de xarxes socials 

S’han dut a terme algunes iniciatives, però ens hem adonat de la dificultat de crear, i sobretot mantenir, 

una estructura de l’estil de la que es va proposar. No obstant pensem que, d'alguna manera, el nou web 

del programa de doctorat pot complir amb els principals objectius de la proposta. Per aquest motiu, s’ha 

donat per finalitzada la millora tot i no haver-la pogut desenvolupar plenament. 

Les noves propostes de millora són: 

1. Facilitar als candidats la identificació de possibles directors/res en funció de la temàtica 

d’interès (DOC000001410.M.18.2021) 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Tot i que els candidats interessats en fer el doctorat al nostre programa tenen al seu abast 
una àmplia informació sobre l’activitat i temes de treball del professorat participant, moltes vegades tenen 
dificultats per identificar a qui dirigir-se i per quin tema concret. Per tal de ser admès al programa, el 
candidat ha de comptar amb una carta de suport d’un professor o professora del programa manifestant la 
seva disposició a dirigir la tesi. Molts candidats tenen dificultats per aconseguir aquest suport. 

Objectius: Facilitar la identificació, per part dels candidats a doctorands del programa, dels professors o 
grups on millor podrien encaixar, tenint en compte els seus interessos.  

Accions proposades:   
- crear una comissió, integrada per membres dels grups de recerca participants en el programa, amb 

la finalitat d’establir un conjunt de línies prioritàries i identificar el professorat que actualment treballa 

en cadascuna d’aquestes línies. 

- visualitzar aquesta informació a través del web del programa 

 
2. Increment del nombre de tesis amb menció internacional (DOC000001410.M.15.2021)  

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: El percentatge de tesis amb menció internacional és només del 12% de mitjana. Considerem 
que aquest percentatge s´hauria d´incrementar,  

Objectius a assolir: Incrementar el percentatge de tesis amb menció internacional per acostar-se als valors 
del conjunt de la UPC (entorn al 27%) 

Accions proposades:  
- Establir un canal que permeti una difusió efectiva de les beques i ajuts que diferents organismes 

ofereixen per fer estades fora. Tota la informació referent a beques s'hauria de mantenir 

permanentment actualitzada.  

- Introduir al web del programa un apartat específic d'internacionalització amb informació rellevant 

sobre col·laboracions existents amb grups de recerca estrangers i resums d'estades ja fetes per 

doctorands i doctorandes. 

 
3. Manteniment d'una xarxa de titulats (alumni) DOC000001410.M.16.2021) 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: D'acord amb les enquestes, el doctors i doctores del nostre programa tenen una molt bona 
opinió del programa. No obstant, és habitual que es perdi el contacte amb ells un cop llegeixen la tesi i, 
en molts casos, tornen als seus països d'origen. Un bon nombre d'estudiants han mostrat el seu interès 
en crear i mantenir una xarxa que faciliti la relació i col·laboració entre ells i amb el professorat del 
programa. 
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Objectius a assolir: Mantenir el contacte amb els titulats. Consolidar una xarxa (s'ha iniciat la seva creació, 
però cal reforçar-la i mantenir-la) per a promoure la col·laboració científica entre els seus membres.  

Accions proposades:  
- Realitzar reunions periòdiques de forma online. 

- Recaptar informació sobre la seva evolució acadèmica i professional 

- Dotar la xarxa d'un suport digital que permeti compartir informació.  

- Organitzar activitats pels titulats: reunions, jornades científiques. 

 
4. Desenvolupament de doctorats industrials (DOC000001410.M.17.2021) 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Fins al moment no s’ha llegit cap tesi al programa en la modalitat de doctorat industrial. El 
doctorat industrial té com a objectiu estimular la participació de les empreses en els programes de 
doctorat, així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic mitjançant 
la formació de joves investigadors.  

Objectius: aconseguir que algunes tesis es desenvolupin en aquesta modalitat 

Accions proposades:  
- Informar a professorat i estudiantat sobre les característiques d’aquesta modalitat de doctorat i els 

beneficis que pot comportat. 

- Identificar algunes empreses que, per les seves característiques en quant a temàtica i línies de I+D+i 

desenvolupades, podrien estar interessades en incorporar un investigador que faci la tesi en aquesta 

modalitat. 

A continuació es donen els detalls de les 14 millores ja finalitzades (extret de la plataforma SAT de 

seguiment i acreditació de les titulacions): 

1105
.M.1.
2017  

necessitat de complements i activitats formatives  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

Entre els candidats a ser admesos al programa hi ha una pluralitat de procedències, que implica una 
important diversitat de coneixements, habilitats i competències, especialment pel que fa a la recerca. 
En alguns casos, pot ser necessari la realització de complements formatius abans d'iniciar la fase de 
desenvolupament del doctorat. En d'altres, pot ser recomanable que, al llarg del doctorat, l'estudiant 
es formi en alguns aspectes concretes. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Garantir un nivell suficient de coneixements, habilitats i estratègies per tal de desenvolupar 
adequadament la tesi doctoral  

Accions 
proposades: 

Explicitar en la carta admissió al PD TAEU si l'alumne, a judici del seu professor avalador, precisa de 
complements de formació. Identificar les necessitats d'activitats formatives dels doctorands. Fer 
difusió de l'oferta d'activitats formatives ofertades per l'Escola de Doctorat i per Biblioteques  

Indicadors i 
valors esperats: 

Indicador de coherència de perfil d'accés dels doctorands amb l'àrea científica de la seva tesis 
Indicador de satisfacció de l'alumnat amb la formació rebuda i amb els estudis de doctorat Esperem 
que aquests indicadors augmentin amb aquesta mesura  

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: alta  

Termini: 28/12/2018 
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Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'han posat en pràctica les accions proposades. S'està informant dels cursos i tallers organitzats per 
l'Escola de Dcotorat i la biblioteca i s'està incentivant la participació S'estan recollint les opinions dels 
estudiants participants en les accions formatives que, molt majoritàriament són molt positives. 

Resultats 
obtinguts: 

Els procediments en casos d'admissió condicionada a la realització de complements formatius ha 
funcionat correctament. Per altra banda, els doctorands i doctorandes tenen una major informació de 
l'oferta d'activitats formatives i aquestes els estan ajudant en diferents aspectes del procés 
d'aprenentatge i de difusió de resultats. 

 

1105
.M.2.
2017  

document inicial sobre la recerca a realitzar  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

Actualment, es demana als candidats a ser admesos al PD TAEU que aportin: - Carta de suport 
personal d’un professor del programa. - Currículum vitae extens del candidat, segons model que se’ls 
hi lliure. - Acreditació de disposar de suficients recursos, aliens o propis, per a dur a terme la TD en el 
temps previst Aquest procés s’ha manifestat robust, simple i àgil però no exempt totalment d’algunes 
incidències que incrementen el nombre d’estancaments, es a dir d’alumnes del PD que no avancen 
en el seu desenvolupament segons el temps previst.  

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Reduir el nombre d'estudiants que no avancen en la seva tesi al ritme previst, mitjançant un major 
control inicial, en el moment d'acceptació del candidat.  

Accions 
proposades: 

Es proposa que l’admissió dels nous doctorands al programa estigui supeditada a la presentació d’un 
breu document técnico-científic on es resumeixin: - Adequació de la recerca proposada a les línies de 
recerca proposades pel programa - Justificació de la idoneïtat de la formació prèvia del candidat per 
abordar la tesi - Objectius inicials de la recerca - Principals referents inicials (publicacions, 
congressos, grups de recerca, etc.) - Metodologia bàsica proposada - Resultats esperats  

Indicadors i 
valors esperats: 

Indicador de coherència de perfil d’accés dels doctorands amb l’àrea científica de la seva tesi. 
S'espera que aquest indicador augmenti 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: alta  

Termini: 30/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Es demana aquest breu document en el moment de sol·licitar l'admissió al programa. 

Resultats 
obtinguts: 

La introducció d'aquesta informació en el moment de la sol·licitud d'admissió ens permet un major 
control sobre la viabilitat de les tesis 

 

1105
.M.3.
2017  

bustia de seguiment  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

Actualment es fa una supervisió personal per part del tutor/director en el procés continuat de 
seguiment de la recerca plantejada. El tutor/director avalua formalment mitjançant una acta 
acadèmica de curs si el doctorand avança al ritme previst. La CA és conscient que aquest 
procediment te debilitats que es deriven del notable nombre d’alumnes inscrits, de la inexistència d’un 



 
Informe d'Acreditació del Programa de Doctorat [Nom del Programa de Doctorat]  25/34 

 

 

 

registre formal d’aquestes tutories i de que es tracta d’un procés bis a bis d’una regularitat difícilment 
determinable. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Fer una seguiment adequat de la recerca dels estudiant del Programa al llarg de la seva tesi. 

Accions 
proposades: 

Obrir a ATENEA una bústia per tal que els doctorands puguin aportar les evidencies anuals de la 
seva activitat i així facilitar tan l’avaluació anual del seu progrés com la redacció futura del DAD 
(Document d’Activitats del Doctorand) 

Indicadors i 
valors esperats: 

Increment del grau de satisfacció dels estudiants i dels directors  

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: mitja  

Termini: 30/12/2019 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Aquest punt ha estat abordat de forma general per l'Escola de Doctorat amb la implementació de la 
plataforma AteneaPhD. Aquesta plataforma, vinculada a l'aplicatiu de gestió de la recerca DRAC, 
permet als doctorands mantenir actualitzat el seu document d'activitat (PAD).  

Resultats 
obtinguts: 

A través d'Atenea PhD, la Comissió Acadèmica del programa podem previsualitzar les activitats del 
doctorand en qualsevol moment. Al final de cada curs acadèmic, el director de tesi genera i avalua el 
PDA. Posteriorment ho fa Comissió Acadèmica. Aquest procediment ens permet millorar el seguiment 
i control dels doctorands al llarg de tota la seva tesi. 

 

1105
.M.4.
2017  

jornada de doctorat del PD TAEU  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Un cop presentat i avaluat el pla de recerca del doctorand, no es torna a fer cap presentació pública 
de l'evolució de la tesi fins a la defensa. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Que l'estudiant tingui l'oportunitat de presentar públicament la feina de recerca en la que està 
treballant i els resultats que està obtenint.  

Accions 
proposades: 

Impulsar la celebració periòdica anual d’un acte públic conjunt del PD TAEU la 3ª setmana d’abril de 
cada curs on es presentin algunes tesis avançades en curs a: - Resta de doctorands - Alumnes de 
Màster - Professorat - Empreses o institucions interessades Els resultats, en forma d'articles, es 
recolliran en un llibre d'actes  

Indicadors i 
valors esperats: 

Qualitat del programa formatiu Indicador de satisfacció de l’alumnat amb la formació rebuda i amb els 
estudis de doctorat: Indicador de satisfacció dels titulats amb la formació rebuda i amb els estudis de 
doctorat Indicador de satisfacció global dels directors i directores de tesis amb el programa (s'espera 
incidir positivament en tots aquests indicadors, que de fet pertanyen a dos estàndards: 1 i 6)  

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: mitja  

Termini: 30/12/2019 



 
Informe d'Acreditació del Programa de Doctorat [Nom del Programa de Doctorat]  26/34 

 

 

 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'han organitzat 3 edicions de les Jornades de doctorat, els anys 2018, 2019 i 2020, amb molt èxit de 
participació. Las presentacions s'han publicat en el corresponent llibre d'actes. S'ha donat difusió a 
través del web del programa. Actualment s'està organitzant la quarta edició, que es celebrarà al 
setembre de 2021. En aquesta edició, a més dels estudiants actuals, es donarà la possibilitat als 
titulats per a que participin. Pensem que ajuntar els dos col·lectius en una única jornada serà molt 
enriquidor per a tots ells. l 

Resultats 
obtinguts: 

Alta satisfacció dels participants en les tres edicions ja organitzades. Publicació d'articles en els llibres 
d'actes Foment de la interacció entre els doctorands i amb el professorat Difusió del programa de 
doctorat entre els actuals estudiants de màster Gran interès per a participar en la quarta edició  

 

1105
.M.5.
2017  

actualització participants a atenea  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 

Hi ha informació que, per les seves característiques, és restringida a la comunitat del PD TAEU i que 
es troba a la intranet del PD TAEU. La actualització del cens dels membres que hi poden i han 
d’accedir és complexa perquè té altes i baixes de forma constant. Actualment l’actualització es fa 
anualment però és insuficient. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Disposar d’una actualització més regular de participants a l’intranet (ATENEA). 

Accions 
proposades: 

Proposar a la UTG AB la càrrega periòdica d’ATENEA dels Doctorands amb matrícula vigent. 

Indicadors i 
valors esperats: 

Millora de la informació 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: alta  

Termini: 31/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

A partir del curs 2018/19 es va millorar el procés d'actualització de les dades d'Atenea. No obstant, 
cal dir que la posterior implantació de la plataforma AteneaPhD per part de la UPC està incidint 
directa i positivament en aquest punt. 

Resultats 
obtinguts: 

Ha millorat la informació cap els doctorands. 

 

1105
.M.6.
2017  

millora de la informació disponible als webs  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 
La informació rellevant del programa de doctorat actualment disponible a tots els grups d’interès és 
incomplerta. 

Implica 
modificació de la 

No  
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memòria 
verificada?: 

Objectius a 
assolir: 

Evidenciar els documents d’acreditació, seguiment i verificació, incorporar les dades de rendiment 
acadèmic i incorporar les dades d’inserció laboral. 

Accions 
proposades: 

Completar la informació disponible als webs, tant al web del programa com a l’ATENEA, com a eines 
per a assolir els objectius i millores proposades. 

Indicadors i 
valors esperats: 

Millora de la informació pública 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: alta  

Termini: 31/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha fet un web propi del programa: https://taeu.phd.upc.edu/ Aquest web complementa la informació 
dels webs de l'Escola de Doctorat i de la secretaria de doctorat de l'àmbit d'arquitectura. Apart de la 
publicació de noticies relacionades amb el programa conté apartats com "jornades de doctorat" o 
"egressats" (a través de la qual es vol mantenir el contacte amb els titulats).  

Resultats 
obtinguts: 

Alguns dels objectius han estat assolits a nivell de l'Escola de doctorat, que ha desenvolupat un nou 
web molt complet i ben estructurat Pensem que la creació del web propi del programa està ajudant a 
la difusió de les activitats específiques del programa i que també facilita que, un cop llegida la tesi, el 
doctorand o doctoranda pugui mantenir contacte amb el programa.  

 

1105
.M.7.
2017  

captació de beques de doctorat  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 
La major part de tesis no estan finançades per una beca. Això fa que, en alguns casos, l’estudiant no 
es pugui dedicar a temps complet a la seva tesi.  

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Incrementar el nombre de tesis finançades a través de beques 

Accions 
proposades: 

Millorar la captació de beques de doctorat per als millors estudiants UPC en col·laboració amb els ens 
que imparteixen màsters oficials, habitualment els centres. Promoure que un nombre important dels 
candidats admesos puguin finançar la seva tesi per mitjà de beques institucionals competitives o 
ajudes de la indústria, de manera que el doctorand o doctoranda dediqui el major del seu temps a la 
investigació. Això evitaria abandonaments, processos de tesi durant molts anys o treballs poc 
rellevants. 

Indicadors i 
valors esperats: 

Indicador de durada de les tesis Indicador dels resultats científics de les tesis 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: alta  

Termini: 31/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'està donant una major informació sobre les diferents beques disponibles. En el model de CV que 
han d'omplir en la sol·licitud d'admissió, es demana si el candidat disposa de beca o si l'ha sol·licitat. 
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Si la resposta es negativa, se li pregunta si té coneixement de tot un llistat de possibles tipus de 
beques. Pensem que això fa que l'interessat busqui informació sobre les beques d'aquest llistat. 

Resultats 
obtinguts: 

Pensem que els estudiants tenen major informació però no hem pogut avaluar l'impacte real de les 
accions realitzades 

 

1105
.M.8.
2017  

Afavorir la mobilitat dels estudiants  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 
S’aprecia una molt limitada mobilitat. Un percentatge molt petit d’estudiants realitzen estades en 
altres centres 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Incrementar la mobilitat dels estudiants de doctorat 

Accions 
proposades: 

Millorar els canals de comunicació per a informar de convocatòries d’ajuts per estades breus ofertes 
per organismes nacionals i internacionals (ajuts associats a beques FPU o FPI, beques Erasmus, 
beques Santander Universidades, beques MAEC-AECID, beques de la Fundació Banc Sabadell,...) 
Facilitar que el estudiants que realitzen estades tinguin l’oportunitat d’explicar la seva experiència. 
D’aquesta manera es posarà en valor la activitat feta al temps que s’animarà a altres estudiants a fer 
el mateix pas  

Indicadors i 
valors esperats: 

Indicador de percentatge de doctors amb menció internacional (s'espera augmentar aquest 
percentatge) 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: mitja  

Termini: 31/12/2019 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha incrementat la difusió d'informació sobre els diferents ajuts per a la realització d'estades fora. 

Resultats 
obtinguts: 

Tot i les actuacions fetes, la situació de pandèmia ha frenat les nostres expectatives de millora en 
aquest àmbit. Es dona per finalitzada aquesta proposta, però es proposarà una nova millora 
relacionada amb la internalització 

 

1105
.M.9.
2017  

reglament sobre lectura i defensa de la tesi  

Càrrec: coordinador/a del PD TAUE 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

El reglament del PD TAEU no regula la lectura i defensa de tesi per compendi d’articles, ni la 
possibilitat d’implantar tribunals no presencials en comunicació on line. Aquest segon aspecte seria 
de gran interès ja que la presència dels experts estrangers en els tribunals de tesi ha anat davallant 
progressivament amb motiu de les fortíssimes restriccions pressupostàries de la universitat pública 
pel que fa a les despeses de transport, dietes i allotjament que se’n deriven. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  
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Objectius a 
assolir: 

Que el reglament del PD TAUE faciliti i reguli correctament diversos aspectes referents per a lectura i 
defensa de tesis 

Accions 
proposades: 

Redactar un esborrany de reglament del PD TAEU per a lectura i defensa de tesis que comprengui: - 
Lectura i defensa per compendi d’articles - Presencia d’experts externs en els tribunals de forma no 
presencial (on line).  

Indicadors i 
valors esperats: 

Indicador de productivitat científica de les tesis Indicador de la productivitat científica del professorat 
del programa grau de participació de professorat estranger i doctors internacionals en tribunals  

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: alta  

Termini: 31/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Elaboració d'una normativa a la lectura de tesi com a compendi de publicacions. Aquesta normativa 
va ser aprovada per la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat el dia 19/07/2018. Respecte la 
participació de forma online en tribunals de tesi, és un aspecte que ve regulat a nivell de tota la UPC i, 
per tant, no s'ha fet cap reglament específic. Si que s'ha promogut, de forma exitosa, la participació 
de membres estrangers en els tribunals. El cert és que la situació de pandèmia ha ajudat, al fer-se 
moltes defenses on-line.  

Resultats 
obtinguts: 

Des de l'aprovació de la normativa de lectura com a compendi de publicacions s'han llegit 2 tesis en 
aquest modalitat. Entre els anys 2020 i 2021 s’han defensat, fins al moment, 9 tesis, 7 de les quals 
han comptat amb un membre estranger al seu tribunal.  

 

1105
.M.1
0.20
17  

obligatorietat d'una publicació en medi indexat  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 
El nombre de publicacions en revistes indexades és baix. En molts casos, les publicacions 
relacionades amb la tesi corresponen a comunicacions presentades en actes de congressos o 
revistes de divulgació. L'impacte de les publicacions és, per tant, molt baix.. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Augmentar les publicacions vinculades amb el tema de la tesi en revistes indexades, tant durant el 
període de realització de la tesi com en el temps immediatament posterior a la seva lectura. 

Accions 
proposades: 

Que sigui requisit per a poder passar l’avaluació positiva de la Comissió Acadèmica prèvia a 
l’autorització per a la lectura i defensa de la tesi, que la tesi ja acrediti, com a mínim, una aportació 
publicada en un medi indexat. 

Indicadors i 
valors esperats: 

Indicador de productivitat científica de les tesis (s'espera incrementar el nombre i qualitat de 
publicacions) 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: alta  

Termini: 31/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha establert que, per a poder passar l'avaluació positiva de la Comissió Acadèmica prèvia a 
autorització per a la lectura i defensa de la tesi, sigui requisit que aquesta ja acrediti, com a mínim, 
una aportació publicada en un medi indexat o bé una aportació amb impacte, entenent que en 
qualsevol cas ha d'haver evidencies contrastades. Aquest requisit és obligatori pels estudiants de nou 
ingrés a partir del curs 2018/19 i voluntari (però molt recomanable) pels estudiants amb tesis ja en 
curs. 
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Resultats 
obtinguts: 

La productivitat científica, especialment de publicacions en revistes indexades, ha augmentat 
notablement els últims cursos. 

 

1105
.M.1
1.20
17  

impulsar la co-direcció de tesis entre professors senior i junior  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

Un 30% dels professors que realitzen tasques de direcció de tesis doctorals en el PD TAEU té la 
situació d’emèrit o es jubilarà els propers anys. Per tal de procurar el relleu d’aquest grup de 
persones, els directors amb més experiència i més reconeixement, s’està formant un conjunt de 
professors junior, alguns dels quals ja tenen la consideració de permanents.  

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

Sí  

Objectius a 
assolir: 

Facilitar el relleu com a directors de tesi del professors que emèrits i d'aquells que estaran en situació 
de jubilar-se en els propers anys.  

Accions 
proposades: 

Impulsar i facilitar les tesis co-dirigides entre professors sènior de llarg recorregut recercador acreditat 
i professors junior en procés de capacitació i acreditació. 

Indicadors i 
valors esperats: 

? Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades (s'espera que augmenti) ? Nombre 
de directors de tesis defensades (s'espera que es mantingui, malgrat les jubilacions) ? Satisfacció 
dels doctorats amb el director/tutor (Enquesta a l’estudiantat de Doctorat (s'espera que augmenti).  

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: alta  

Termini: 31/12/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Aquesta mesura s'ha anat posant en pràctica de forma progressiva. S'ha donat un bon nombre de 
codireccions, S'han anat jubilant professors i s'han anat incorporant de nous. 

Resultats 
obtinguts: 

Les actuacions realitzades han funcionat perfectament. En aquest procés de relleu s'ha mantingut en 
tot moment la qualitat de les direccions. El conjunt de professors actualment vinculats al programa 
tenen un excel·lent nivell de recerca. Ha augmentat el percentatge de directors amb sexenni de 
recerca viu i la productivitat científica.  

 

1105
.M.1
2.20
17  

Millorar la difusió dels actes de lectura i defensa de tesi  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

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

Diagnòstic: 
Els programes de doctorat tenen encara poca projecció social i en els mitjans de comunicació, la qual 
cosa els fa poc atractius per a la captació de talent. Caldria fer una difusió major.  

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Contribuir a incrementar l’impacte del PD TAEU, millorant la difusió dels actes de defensa de les 
tesis. 

Accions 
proposades: 

Millorar la difusió dels actes de lectura i defensa de tesi a través de: - ATENEA - Web de l’escola on 
es llegeix la tesi  
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Indicadors i 
valors esperats: 

Indicador de satisfacció dels estudiants respecte del programa Indicador de satisfacció dels directors 
respecte del programa Efectivitat en la comunicació i difusió de la informació 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: mitja  

Termini: 31/12/2019 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha establert un protocol que inclou la difusió de les dades de lectura a través del web de la escola 
on es llegeix la tesi i a través de la plataforma Atenea (on estan inclosos tots els doctorands i 
directors del programa). 

Resultats 
obtinguts: 

S'ha millorat la comunicació i pensem (tot i que no disposem de dades concretes) que ha augmentat 
el nombre d'assistents a les defenses. 

 

1105
.M.1
3.20
17  

convidar a membres externs a la comissió d'avaluació de plans de recerca  

Càrrec: coordinador/a del PD TAEU 

Origen: seguiment 

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

Diagnòstic: 
L’Escola de Doctorat està intentant els darrers temps de crear sentit tranversal entre tots els 
estudiants de doctorat de la UPC però és una tasca difícil. S’haurien de dur accions a nivell de cada 
programa de doctorat. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Contribuir a millorar la interrelació entre els diferents programes de doctorat d’àmbits afins per a crear 
un sentit transversal. 

Accions 
proposades: 

Convidar a les comissions semestrals d’avaluació de plans de recerca a membres externs del PD 
TAEU, com ara professors de la UPC dels PD de Sostenibilitat i Enginyeria de la Construcció. 
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/sostenibilitat https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-
construccio  

Indicadors i 
valors esperats: 

qualitat del seguiment de les tesis 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: baixa  

Termini: 31/12/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'han incorporat professors d'altres programes en alguns tribunals del pla de recerca. . 

Resultats 
obtinguts: 

La participació de professors d'altres programes han aportat una visió diferent i, en aquest sentit, és 
interessant per l'estudiant. 

 

1105
.M.1
4.20
18  

Us de xarxes socials  

Càrrec: coordinador/a del PDTAEU 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 
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Diagnòstic: 
Actualment existeix una limitada interrelació entre els estudiants que desenvolupen la seva tesis en 
els diferents grups de recerca. No hi ha un lloc on, de forma fàcil, un estudiant pugui compartir 
resultats i experiències com, per exemple, mobilitats realitzades. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Incrementar la relació entre estudiants, facilitant que puguin compartir interessos, resultats de la seva 
recerca i experiències. 

Accions 
proposades: 

Afavorir la visibilitat de les línies de recerca dels doctorands a través d'una xarxa social específica per 
a investigadors. Researchgate.net i Academia.edu són dos exemples de dues xarxes socials que 
permeten difondre i compartir temàtiques i interessos comuns (com producció, estades de recerca, 
experiències, hipòtesis, etc.) creant un laboratori virtual, que ofereix tots els serveis que un grup de 
recerca demanda: sistemes de comunicació, mitjans per compartir recursos, magatzem de 
documents i fòrums de discussió.  

Indicadors i 
valors esperats: 

Indicador de satisfacció dels estudiants amb el programa 

Abast: Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  

Prioritat: mitja  

Termini: 2/1/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Es va tractar de posar en funcionament, coincidint amb l'organització de la primera edició de les 
Jornades de doctorat (any 2018). Alguns doctorands i doctorandes d'aquell moment van acceptar la 
idea de liderar la iniciativa. Malauradament, finalment no va prosperar. Es vam adonar de la dificultat 
de crear, i sobretot mantenir, aquest tipus d'estructura. Pensem que, d'alguna manera, el nou web del 
programa de doctorat pot complir amb alguns dels objectius de la proposta. Per aquest motiu, es 
decideix donar-la per tancada.  

Resultats 
obtinguts: 

Tot i que no s'ha creat una xarxa social, la relació entre doctorands i doctorandes s'ha afavorit gràcies 
a la proposta de millora 4. Per altre banda, s'ha creat un web del programa que també incideix en 
aquest objectiu. 

 

 

 
 

Valoració global del Pla de Millora  

Valorem de forma molt positiva la posada en marxa del conjunt de millores. De forma global, podem dir 
que les millores proposades el 2017 s’han dut a terme amb èxit.  

Les millores més importants han estat les orientades a incrementar la publicació d’articles en revistes 
indexades, millorar el nivell del professorat i afavorir el seu relleu (1105.M.9.2017, 1105.M.11.2017, 
1105.M.10.2017). Els resultats de les tres propostes han estat clarament positius, tal i com s’ha anat 
explicant al llarg de tot el document i en el llistat de l’apartat anterior.  
 
Una altra de les millores que considerem especialment positiva és la organització, anualment, de les 
jornades de doctorat ((1105.M.4.2017 ). Una única iniciativa ha permès incidir en diferents aspectes, com 
la millora de la interrelació entre estudiants, la difusió dels temes en els que s’està treballant o el foment 
de les habilitats de parlar en públic i presentar els resultats de la recerca. 
 
Hem identificat alguns aspectes susceptibles de millora, que han donat lloc a les 4 noves propostes 
explicades en el apartat anterior. La proposta DOC000001410.M.16.2021 és la que té una major prioritat, 
ja que incideix en l’accés dels candidats al programa.  
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4. Evidències 

 
 

Nom de l’evidència Localització (URL) 

E0-1. Memòria de verificació 

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-
data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-
lurbanisme/memoria-verificacio_pd_tecnologia-de-
larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme.pdf 

E0-2. Informe de seguiment 

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-
data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-
lurbanisme/informe-seguiment_pd_tecnologia-de-
larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme_2018-
02-23.pdf 

E1-1. Accés al programa 

https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/titul
acion-de-acceso-parcial 
 

E1-2. Satisfacció dels directors/res respecte el perfil 
formatiu  

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

E1-3. Dades nou ingrés i matriculats 

https://gpaq.upc.edu/lldades/ E1-4. Perspectiva de gènere en l’estudiantat 

E1-5. Dades estudiantat: origen, beques, 
percentatge TP. 

E1-6. Avaluació del DAD a través de la plataforma 
AtenePhD 

https://serveistic.upc.edu/ca/atenea-phd 

E1-7. Informació sobre el pla de recerca 
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/plan%2
0de%20investigacion 

E.1-8 Jornades de doctorat https://taeu.phd.upc.edu/ca/jornades/Publicacions 

  

E4-1. Participació en projectes de recerca 
competitius en  

https://taeu.phd.upc.edu/ca/intranet  
 
https://futur.upc.edu/GICITED 

https://futur.upc.edu/LiTA 

https://futur.upc.edu/GAT 

https://futur.upc.edu/REARQ 

E4-2. Contribucions científiques del professorat 
rellevants en l’àmbit del programa 
 

E4-3. Perspectiva de gènere en el professorat 

E4-4. Sexennis directors tesis llegides https://gpaq.upc.edu/lldades 

E4-5. Enquesta l’estudiantat, any 2020. Motivacions 
per escollit el programa UPC i satisfacció amb els 
directors/res 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doct
orat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-
20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-
de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-
doc000001410.pdf 
(Apartats A7 i D4) 

E4-6. Enquesta als titulats i titulades, any 2020. 
Satisfacció amb els directors/directores  

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/inse
rcio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-
2020/doctorat_en_tecnologia_de_l_arquitectura__e
dificacio_i_urbanisme.pdf 
(Apartat C) 

  

E5-1. Recursos: espais i laboratoris 
https://labofoc.epseb.upc.edu 

https//labmaterials.epseb.upc.edu 

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/memoria-verificacio_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/memoria-verificacio_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/memoria-verificacio_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/memoria-verificacio_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/informe-seguiment_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme_2018-02-23.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/informe-seguiment_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme_2018-02-23.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/informe-seguiment_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme_2018-02-23.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/informe-seguiment_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme_2018-02-23.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme/informe-seguiment_pd_tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme_2018-02-23.pdf
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/titulacion-de-acceso-parcial
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/titulacion-de-acceso-parcial
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://gpaq.upc.edu/lldades/
https://serveistic.upc.edu/ca/atenea-phd
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/plan%20de%20investigacion
https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/plan%20de%20investigacion
https://taeu.phd.upc.edu/ca/jornades/Publicacions
https://taeu.phd.upc.edu/ca/intranet
https://futur.upc.edu/GICITED
https://futur.upc.edu/LiTA
https://futur.upc.edu/GAT
https://futur.upc.edu/REARQ
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-doc000001410.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-doc000001410.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-doc000001410.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-doc000001410.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-doc000001410.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_tecnologia_de_l_arquitectura__edificacio_i_urbanisme.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_tecnologia_de_l_arquitectura__edificacio_i_urbanisme.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_tecnologia_de_l_arquitectura__edificacio_i_urbanisme.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-2020/doctorat_en_tecnologia_de_l_arquitectura__edificacio_i_urbanisme.pdf
https://labofoc.epseb.upc.edu/
https://labmaterials.epseb.upc.edu/
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https.//labacustic.epseb.upc.edu 

https://tallerdestudisluminics.upc.edu/ 

https://lita.upc.edu/ 

E5-2. Satisfacció de l’alumnat amb els recursos  de 
les biblioteques i del programa de doctorat  

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doct
orat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-
20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-
de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-
doc000001410.pdf 
(apartats G0 i H) 

E5-3. Satisfacció dels directors i directores de tesis 
amb els recursos 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doct
orat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals 
(apartat 2) 

  

E6-1. Tesis doctorals generades en el marc del 
programa de doctorat (repositori) 
 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-
de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme 
https://taeu.phd.upc.edu/ca/tesis 

E6-2. Selecció tesis doctorals en diferents trams de 
notes  
 

https://taeu.phd.upc.edu/ca/intranet  

E6-3. Producció científica derivada de les tesis (DAD 
i anàlisi) 

https://taeu.phd.upc.edu/ca/intranet  
 

E6-4. Reglament tesis com a compendi de 
publicacions 

https://taeu.phd.upc.edu/ca/jornades/Publicacions 

E6-5. Obligatorietat d’una publicació en medi indexat 
o equivalent 

https://etsab.upc.edu/es/estudios/doctorado/link-a-
doctorado-tecnologia 

E6-6. Coherència temàtica amb els grups i línies 
d’investigació 

https://futur.upc.edu/GICITED 
https://futur.upc.edu/LiTA 
https://futur.upc.edu/GAT 
https://futur.upc.edu/REARQ 

E6-7. Oferta i informació sobre activitats formatives 

Tallers  FIT-A Recerca:  
https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-
formacio/tallers-fit-recerca 
Tallers ICE:  
https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-
formacio 
Escola de doctorat-formació transversal: 
https://doctorat.upc.edu/ca/doctorands/formacio-
transversal 
 

E6-8. Resultats tesis llegides  
GPAQ-Llibre de dades: 
https://gpaq.upc.edu/lldades/ 

E6-9. Satisfacció de l’alumnat amb el doctorat 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doct
orat/enquesta-a-lestudiantat-de-doctorat/2019-
20/informes-per-programa/doctorat-en-tecnologia-
de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme-
doc000001410.pdf 

(darrera pregunta apartat H) 

E6-10. Satisfacció dels titulats amb el doctorat 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/inse
rcio-laboral/enquestes-a-doctors/fitxers/edicio-il-
2020/doctorat_en_tecnologia_de_l_arquitectura__e
dificacio_i_urbanisme.pdf 

(darrera pregunta apartat C) 

E6-11. Satisfacció dels directors/res amb el 
doctorat 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doct
orat/enquestes-a-directors-de-tesis-doctorals 
(darrera pregunta apartat 4) 
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