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1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 

L’objectiu del programa de Doctorat en Infermeria i Salut (en endavant PDIS) es centra en 

l'adquisició de competències d'anàlisi, detecció de problemes i presa de decisions en relació a la 

investigació, lideratge i gestió de les cures i atencions en els àmbits d’infermeria i cures en salut. 

El PDIS forma doctorands de qualitat per dur a terme la recerca i transferència de coneixement 

en infermeria i cures en salut. 

El programa es va verificar el dia 29/07/2014 i es va implantar el curs 2014-2015, però té 

antecedents en el programa de doctorat en Ciències Infermeres, que s’impartia a la UB, i en 

Ciències de la Infermeria, que s’impartia a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Ambdós programes 

es van iniciar el curs 2007-2008 regulats pel RD 1393/2007. El nou PDIS va néixer com un 

programa interuniversitari de nova creació amb la voluntat de donar continuïtat a l’experiència 

dels programes abans esmentats. Es van incloure investigadors/res d'altres disciplines 

(Sociologia, Psicologia, Medicina, Podologia, Pedagogia i Filosofia) que han permès 

complementar la visió infermera i aportar una visió més holística de la cura. Un dels aspectes que 

fa que el PDIS sigui molt atractiu pels nous doctorands en l’àmbit de la infermeria és doncs 

aquesta visió interdisciplinària, àmplia i transversal de les cures en salut. Amb aquest disseny es 

pretén que el doctorand vegi en la interacció entre les diferents disciplines una font de dinamisme 

i de progrés, que li permeti elaborar una crítica constructiva de la salut de les persones, de la 

societat i de les seves polítiques i institucions.  

El PDIS compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca en l’àmbit de les ciències de 

la salut. En concret, col·laboren amb el programa 19 grups de recerca consolidats SGR (Taula 

1). Tots aquests grups porten a terme una important tasca de recerca, amb projectes competitius 

que acullen als doctorands del programa. 

Taula 1. Grups de recerca (SGR) que col·laboren amb el PDIS 

Apoptosi i càncer (2014 SGR 935) 

Grup d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi en els àmbits social i de la 

salut  (2014 SGR 1139) 

Grup de tècniques estadístiques avançades aplicades a la psicologia (GTEAAP) (2014 SGR 326) 

Grup de recerca en epidemiologia, prevenció i control del tabaquisme (GRET) (2014 SGR 999) 

Grup de Medicina MaternoFetal y Neonatal (2014 SGR 928) 

Grup d’investigació Social Aplicada: qualitat de vida, seguretat i ciutadania (2014 SGR 1100) 

Grup de recerca en educació moral, GREM (2014 SGR 1478) 

Grup Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) (2014 SGR 335) 

Grup de Recerca Infermera (GRIN) (2014 SGR2016) 

Infermeria Avançada (GRE 2014 SGR 1030) 

Social Bussines Research Laboratory (SBR lab) (GRC  2014 SGR 241) 

ARGETECH - ARGET: Applied Research Group in Education and Technology ) (GRC  2014 SGR 

1399) 

Innovacions tecnològiques en la mesura de trets latents (ITEM) (GRC  2014 SGR 73) 

I-VIU Grup d’estudis mètrics sobre el valor i ús d’informació (2014 SGR 594) 
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Grup de Recerca d'Antropologia del Parentiu i del Patrimoni (2014 SGR 1156) 

Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut (2014 SGR 1156) 

Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània (2014 SGR 770) 

Laboratori de toxicologia i Salut Mediambiental (2014 SGR 90) 

Grup d’estudis en Dona,  Salut i Ètica de la relació assistencial (2014 SGR 153) 

El programa s’inscriu en l’Escola de Doctorat de l’EDUB, i és coordinat  i gestionat des de  l’Escola 

d’Infermeria de la UB (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-campus Bellvitge) i des de la 

Facultat d’Infermeria de la URV (Escola de Postgrau i Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, 

EPDURV) . Hi participa professorat de les dues facultats abans esmentades, a més de professorat 

de les Facultats Biblioteconomia i Documentació, Economia i Empresa, Educació, Filosofia i 

Psicologia, per part de la UB, i de les Facultats de Lletres i Ciències de l'Educació per part de la 

URV. L’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i la Facultat 

d’Infermeria de la URV compten amb 293 i 145 professors/es respectivament, que imparteixen 

principalment estudis de Grau i Màster. Les Facultats compten així mateix amb un potencial molt 

elevat de recerca, el que constitueix un dels punts forts del programa. Així, part del professorat 

del PDIS de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB participen de l’Institut 

d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) amb vinculació a través dels grups de recerca. 

Per part de la URV, varis professors del programa són membres de l’Institut de Recerca Pere 

Virgili. 

El PDIS s’estructura en cinc línies de recerca: 

1) Línia 1: Dimensions de la cura: Gènere, Família i Societat 

2) Línia 2: Infermeria de Salut Mental i Addiccions: Instruments d'Anàlisi i Mesura 

3) Línia 3: Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada. 

4) Línia 4: Bioètica, Educació per la Salut i Ètica Professional 

5) Línia 5: Formació de Professionals de la Salut i Gestió de Processos Sanitaris. 

A l’Escola d’Infermeria de la UB s’ofereixen  les cinc línies, en canvi a la Facultat d’Infermeria de 

la URV no s’oferta la línia 5. 

Les Facultats ofereixen també estudis de grau en Infermeria (UB i URV) i de màsters universitaris 

en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria (UB), en Metodologia de la Recerca Aplicada a les 

Cures Infermeres (UB), en Infermeria de Pràctica Clínica Avançada (UB) i, en Investigació en 

Ciències de la Infermeria (URV), proporcionant així formació de qualitat en els diferents àmbits 

de coneixement infermer. Es pot ampliar aquesta  informació a l’enllaç de Facultat de Medicina i 

Ciències de Salut/Infermeria, UB (http://www.ub.edu/infermeria/) i de la Facultat d’Infermeria, 

URV (http://www.eui.urv.cat/). 

La gestió del PDIS es fa a través d’una Comissió Acadèmica (CA) integrada per 3 representats 

de cadascuna de les facultats (taula 1) que s’encarrega de la coordinació general del programa. 

Tanmateix dins de cada facultat s’ha constituït una comissió acadèmica que gestiona el dia a dia 

a cada universitat. La CA de la UB està formada per representants de les 5 línies i els diferents 

http://www.ub.edu/infermeria/)
http://www.eui.urv.cat/)
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grups de recerca del programa (taula 2) i amb una comissió permanent (Comissió Delegada) 

(taula 3) per a la gestió dels processos més administratius. La CA de la URV està constituïda per 

professors dels diferents departaments que participen en el PDIS (taula 4). 

Taula 1. Comissió Acadèmica del Programa 

PDI Facultat 

Avelina Tortosa i Moreno (Coordinadora) Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB) 

Angel Esteve Fernández Muñoz Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB) 

Josefina Goberna Tricas Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB) 

Carme Ferré Grau (Secretària) Facultat d’Infermeria (URV) 

M. Francisca Jiménez Herrera Facultat d’Infermeria (URV) 

Angel Belzunegui Eraso Facultat de Lletres (URV) 

 

Taula 2. Comissió Acadèmica de la Universitat de Barcelona 

PDI Línia de Recerca 

Avelina Tortosa i Moreno (Coordinadora)  Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada 

Margarida Pla Consuegra (Secretària) Dimensions de la cura: Gènere, Família i Societat 

M. Pilar Delgado Hito Formació de Professionals de la Salut i Gestió de Processos 
Sanitaris 

Anna Falcó Pegueroles Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada 

Núria Fabrellas Padrés Formació de Professionals de la Salut i Gestió de Processos 
Sanitaris 

Angel Esteve Fernández Muñoz Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada 

Josefina Goberna Tricas Dimensions de la cura: Gènere, Família i Societat 

Joan Guardia Olmos Infermeria de Salut Mental i Addiccions: Instruments 
d'Anàlisis i Mesura 

M. Teresa Icart Isern Formació de Professionals de la Salut i Gestió de Processos 
Sanitaris 

M. Teresa Lluch Canut Infermeria de Salut Mental i Addiccions: Instruments 
d'Anàlisis i Mesura 

Miquel Martínez Martín Bioètica, Educació per la Salut i Ètica Professional 

Ma Antònia Martínez Momblan Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada 

Jose Luis Medina Moya Formació de Professionals de la Salut i Gestió de Processos 
Sanitaris 

Núria Rodríguez Ávila Dimensions de la cura: Gènere, Família i Societat 

Mercè Gràcia (PAS)  

Taula 3. Comissió Delegada  

PDI Línia de Recerca 

Avelina Tortosa i Moreno (Coordinadora)  Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada 

Margarida Pla Consuegra (Secretària) Dimensions de la cura: Gènere, Família i Societat 

Angel Esteve Fernández Muñoz Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada 

Josefina Goberna Tricas Dimensions de la cura: Gènere, Família i Societat 

Núria Rodríguez Ávila Dimensions de la cura: Gènere, Família i Societat 

Taula 4. Comissió Acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili 
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PDI Departament 

Carme Ferré Grau (Coordinadora) Departament d’Infermeria 

Antonia Martorell Poveda (secretària) Departament d’Infermeria 

Angel Belzunegui Eraso Departament d'Història i Història de l'Art 

Misericòrdia Carles Làvila Departament d’Economia 

Mercè Gisbert Cervera Departament de Pedagogia 

M. Francisca Jiménez Herrera Departament d’Infermeria 

Urbano Lorenzo Seva Departament de Psicologia 

Mar Lleixà Fortuño Departament d’Infermeria 

   

El programa compta amb una coordinadora del programa, elegit d’entre els membres del 

programa i designat pel Director de l’escola de Doctorat (EDUB). Des de la creació del programa 

ha estat coordinadora la Dra. Avelina Tortosa i Moreno. 
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’ISPD  

L’informe ha estat elaborat principalment per la coordinadora del programa de doctorat, amb la 

col·laboració de la coordinadora de la URV, els membres de la comissió de l’ISPD i de les vice-

deganes de doctorat i d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. El 

procés ha estat coordinat per l’EDUB i l’APQUB, que han proporcionat instruccions i dades 

necessàries, assessorant la seva elaboració i revisant els textos finals. 

Per poder elaborar l’Informe s’ha creat una comissió d’ISPD integrada per: 

a) La vicedegana de doctorat, Dra. Neus Agell 

b) La vicedegana d’infermeria, Dra. M. Pilar Delgado Hito  

c) La coordinadora del programa de doctorat, Dra. Avelina Tortosa i Moreno. 

d) Tres professores del programa de doctorat, Dra. Margarida Pla Consuegra, Dra. Ma 

Antònia Martínez Momblan i Dra. Josefina Goberna Tricas. 

e) La coordinadora de la URV, Dra. Carme Ferré Grau 

La comissió de l’ISPD ha estat aprovada per la Comissió Acadèmica de Programa de Doctorat 

(12/01/2017, veure acta), i pel Comitè de Direcció de l’EDUB. 

S’ha comptat amb l’opinió dels diferents grups d’interès del programa de doctorat, com ara 

responsables acadèmics, professorat, personal administratiu i doctorands. Des de que es van 

rebre les directrius per realitzar l’informe per part de l’EDUB, la coordinadora i les tres professores 

del programa, membres de la comissió d’ISPD, es van constituir com a grup de treball, amb 

reunions periòdiques en les quals es van elaborar diverses graelles amb la informació que era 

necessari complimentar i es varen enviar als professors del programa de la UB i, a la coordinadora 

de la URV. En les reunions periòdiques s’han avaluat els resultats obtinguts, s’han compartit les 

especificitats en la gestió del doctorat de cada universitat, així com les diferències en el processos 

que s’han dut a terme en la seva realització. En tot moment les integrants de la Comissió han 

respòs amb compromís i implicació. L’ISPD ha estat aprovat per la Comissió Acadèmica de 

Programa de Doctorat, per la Comissió de doctorat de la Facultat i pel Comitè de Direcció de 

l’EDUB.  

L’informe ha estat coordinat i elaborat per la Coordinadora del programa incorporant principalment 

les aportacions dels membres de la comissió de l’ISPD i els suggeriments de la CA.  

L’informe de seguiment es basa en les dades proporcionades per l’EDUB, per la OPAD i per la 

Secretaria de Facultat, així com en la informació recopilada dels expedients dels titulats, de les 

sol· licituds d’admissió i dels informes d’activitat dels doctorands en el moment del dipòsit de la 

tesi. Un resum de les dades pot trobar-se al web de l’EDUB: 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/dades . L’informe de publicacions ha estat elaborat a 

partir de les dades proporcionades pels propis doctorands, directors/es de tesi i a partir de la 

cerca electrònica.  Aquest informe i els documents relacionats estaran disponibles a la pàgina 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/dades
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sobre el sistema de qualitat de l’EDUB: http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/informes-

seguiment 

Les principals dificultats en l’elaboració de l’Informe han estat com a conseqüència del fet de ser 

el primer informe realitzat, de ser un programa interuniversitari que vincula dues escoles de 

doctorat i de la manca de dades en alguns indicadors (per exemple, en el seguiment de les 

publicacions). També hi ha hagut dificultats derivades del fet de ser un programa interuniversitari 

per a l’obtenció de les dades. També manquen dades sobre inserció professional i les enquestes 

d’opinió als doctorands i professorat, que encara no han estat implementades per la UB, però que 

s’està treballant per poder portar-les a terme.  

  

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/informes-seguiment
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/informes-seguiment
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS 

ESTÀNDARDS DE SEGUIMENT  

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU  

El disseny del programa (línies de recerca, perfil de competències i activitats formatives) està 

actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES. El 

programa es va verificar el dia 29/07/2014 i es va implantar el curs 2014-2015, tot i que com s’ha 

indicat procedeix d’anteriors programes. Des de la seva implementació, no s’han realitzat cap 

modificació del programa.  

1.1  Els doctorands admesos tenen el perfil d’ingrés adequat i el seu nombre és coherent 

amb les característiques i distribució de les línies de recerca del programa, i el nombre 

de places ofertes. 

Oferta de places i doctorands matriculats. El PDIS va oferir 19 places el curs que es va 

implantar i des d’aleshores n’ofereix 25 per any acadèmic a repartir entre les dues Universitats 

(15 Universitat de Barcelona i 10 Universitat Rovira i Virgili, tal com s’especifica a la memòria 

verifica del PDIS, Codi RUCT: 5601142). En els tres cursos considerats (2014-2015, 2015-2016 

i 2016-2017), els estudiants de nou accés han estat 19, 27 i 29. En els cursos 2015-2016 i 2016-

2017 el nombre de matriculats/des està per sobre de l’oferta de places, amb un increment del 8% 

i del 16%, respectivament, cal tenir en compte que des de que es va implementar el PDIS la 

demanda sempre ha estat superior a l’oferta, tant a nivell nacional com internacional, amb una 

tendència ascendent des del primer curs. Aquesta diferència entre oferta i matriculació és el 

resultat de diversos factors. En primer lloc,  l’increment en la demanda respon a un creixent interès 

des de la disciplina infermera en realitzar la tesi doctoral en el PDIS, el qual ofereix propostes de 

recerca de qualitat en les cures en salut, amb una visió amplia i interdisciplinària. En segon lloc, 

l’augment de l’interès en realitzar la tesi doctoral coincideix amb la valoració del doctorat en el 

context de carrera professional de les infermeres de l’àmbit assistencial, de la gestió i acadèmic. 

En tercer lloc, s’han ampliat els requisits per a poder ser professor a temps parcial a les 

universitats, tant per Grau com Màster (professors associats), prioritzant la contractació de 

doctors/res amb possibilitats d’acreditar-se i obtenir sexenni de recerca en un futur, d’acord el que 

marquen actualment tant l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalana (AQU), com 

l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació Española (ANECA). Finalment, 

esmentar que ha estat necessari incorporar estudiants de programes de doctorat en extinció 

d’acord al RD 1393/2007 que tenien la tesi en fase final.  

El perfil dels doctorands admesos des del curs 2014/15 és el següent: 85% dones i 15% homes, 

51,2% procedents de màsters de la pròpia universitat, 23,2% procedents de màsters d’altres 

universitats nacionals, 8% procedents de l’estranger i 17,6% procedents d’especialitats 

d’infermeria (8 infermeria obstètrico-ginecològica, 4 Infermeria de Salut Mental, 1 Infermeria 

Geriàtrica, 1 Infermeria pediàtrica i 1 Infermeria del treball). Per tant, el percentatge d’estudiants 
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amb estudis de màster d’altres universitats o especialitat està al voltant del 49%. Es pot concloure 

doncs, que el programa de doctorat és atractiu no només per als nostres titulats, sinó també per 

a titulats d’altres centres i països. Les xifres també ens indiquen que en el PDIS tots els estudiants 

matriculats són de l’àmbit d’infermeria, amb un percentatge de dones similar al que s’observa en 

el Grau i Màsters de les nostres facultats, que estaria relacionat amb la feminització de la professió 

Infermera.  

Demanda de places. El nombre de sol·licituds rebudes ha seguit una evolució ascendent en els 

cursos analitzats amb una ràtio entre sol·licituds i doctorands finalment admesos del 65%. 

L’elevada demanda és un fet que s’observa des de la posada en marxa dels programes de 

doctorat en Infermeria a les dues universitats amb el RD 1393/2007 i que s’ha mantingut en el 

PDIS. Per això, des de la seva implantació el curs 2014-2015, es realitza una primera selecció 

mitjançant una entrevista personalitzada prèvia a la preinscripció, tant pels candidats/tes 

nacionals com internacionals (via Skype). Posteriorment, la Comissió Acadèmica avalua els 

mèrits de cada sol.licitant d’acord amb els criteris establerts al document Verifica (40% expedient 

i mèrits, 40% currículum vítae, 10% projecte de recerca, 10% nivell d’anglès). Cal remarcar que 

el perfil dels candidats és similar al dels admesos encara que és important destacar que ha anat 

variant al llarg d’aquest període avaluat, aspecte que ja havíem observat en els darrers anys dels 

doctorats que s’han extingit d’acord al RD 1393/2007. Així, inicialment el 100% dels sol·licitants 

eren diplomats/des en infermeria (anys transcorreguts des de finalització de la diplomatura fins a 

l’inici del doctorat 15,7 anys SD ± 7.3), amb uns 15 anys d’experiència professional (mitjana 15,7 

i 15,7 anys SD ± 7.3) i en un 17,6% procedents d’alguna especialitat d’Infermeria. 

Progressivament ha augmentat el nombre de sol·licitants més joves. Així, l’edat mitjana dels 

doctorands matriculats durant el període 2014-2016 era de 40,6 anys SD ± 9,3 i en el curs 2016-

2017 ha estat de 36,7 SD ± 7,1. En concordança a aquesta dada durant el període avaluat el 

percentatge d’estudiants amb menys de 10 anys d’experiència professional ha passat del 16% al 

40%. Finalment, volem destacar que en el curs 2017-2018 un 20% dels doctorands admesos 

tenien menys de 5 anys d’experiència professional accedint al programa directament després de 

finalitzar el Grau i Màster o l’especialitat. Aquest canvi en el perfil dels i les sol·licitants està 

relacionat amb l’augment de l’interès en la recerca en l’àmbit d’infermeria, tal com s’ha esmentat 

anteriorment i, també, amb la promoció d’aquest perfil d’estudiants joves per part del programa i 

les universitats implicades.   

Contractes predoctorals (FI, FU, APIF, PIPF i internacionals). En el període avaluat, el 

programa compta amb sis doctorands que tenien contractes predoctorals: quatre estudiants 

tenien un contracte de Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) del Programa Martí 

Franquès d’ajuts a la Investigació, URV i un de convocatòries d’altres països (Programa de Becas 

para Doctorado (PhD) per Docents d’Universitats i d’Escoles Politècniques, SENESCYT, 

Ecuador. Això significa que entre els diferents programes, es compta amb 5 doctorands amb beca 

o contracte, el que significa un 6,5% del total de doctorands matriculats/admesos. Encara que la 

presència de doctorands internacionals amb beca és satisfactòria, mostrant la capacitat d’atracció 

del programa, també es pot considerar insuficient, i per tant la Comissió Acadèmica proposa, dins 

del pla de millora, prioritzar els sol·licitants internacionals amb contractes predoctorals.  



  

 13 

Escola de Doctorat (EDUB).  
Escola de Postgrau i Doctorat URV 
Informe de seguiment del Programa de Doctorat en 
Infermeria I Salut  
 

Tal com hem esmentat, quatre doctorands del programa tenen contractes predoctorals (FI, FU, 

APIF i PIFP). Aquest baix nombre fet pot ser degut a diversos factors. En primer lloc, el fet que 

els estudis de doctorat específics d’infermeria són de creació recent. Un segon factor estaria 

relacionat amb el perfil dels estudiants admesos que fa que els doctorands d’infermeria prioritzin 

compaginar el doctorat amb una certa activitat laboral abans que renunciar a la feina per optar a 

una beca o contracte predoctoral, que els hi representaria una pèrdua d’ingressos. I en tercer lloc 

al fet que en el darrers cursos no s’han convocat beques PIFP a la URV. Aquestes xifres no es 

consideren satisfactòries i la Comissió Acadèmica proposa un pla de millora que consisteix en 

prioritzar un percentatge de les admissions per d’estudiants joves, amb molt bon expedient 

acadèmic i pocs anys d’experiència professional que vulguin optar a contractes predoctorals. 

Sense obviar que s’haurien de dur a terme altres estratègies, D’aquesta manera es donaria 

resposta a la creixent demanda d’estudiants amb aquest perfil i s’incrementaria el nombre de 

contractes predoctorals. És important remarcar que el baix nombre de contractes predoctorals en 

els estudiants del PDIS no es deguda en cap cas a que l’alumnat tingui notes poc competitives.  

Finalment, voldríem destacar que durant aquest període cinc doctorandes han gaudit d’una 

subvenció per a la intensificació de l’activitat investigadora de professionals d’infermeria, del Pla 

Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) del Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya. Aquesta subvenció ha permès a les doctorandes reduir la dedicació a l’activitat 

assistencial i augmentar-la en les activitats de recerca relacionades amb la seva doctoral. 

Línies de recerca. Els doctorands es distribueixen en les 5 línies de recerca de forma equilibrada, 

amb un major percentatge en aquelles línies que inclouen una orientació més aplicada en el perfil 

infermer com son “dimensions de la cura” i  “pràctica clínica avançada” (línies 1 i 3), en comparació 

amb les línies més transversals i interdisciplinàries, tal com es pot veure a la Taula 2. També cal 

destacar que la línia 5 només s’ofereix a la UB, com s’ha especificat a l’apartat 1 “Presentació del 

programa”, pàgina 6 d’aquest informe. 

Taula 2: Distribució doctorands per línia de recerca 

Línia Nombre 
doctorands 

Percentatge 
per línia 

1. Dimensions de la cura: gènere, família i societat 22 29,33% 

2. Infermeria de salut mental i addiccions: instruments d'anàlisi i mesura 15 20,00% 

3. Biomedicina, epidemiologia i pràctica clínica avançada 20 26,67% 

4. Bioètica, educació de la salut i ètica professional 8 10,67% 

5. Formació de professionals de la salut i gestió dels processos sanitaris 10 13,33% 

La Comissió del PDIS vetlla perquè el perfil d’accés dels doctorand sigui adequat. Els estudis 

previs dels doctorands són majoritàriament en Diplomat o Grau en Infermeria. La Coordinadora 

del programa posa a disposició de la Comissió la documentació aportada pel candidat/a 

(currículum, certificats acadèmics, carta de motivació i avantprojecte avalat per un dels 

investigadors/res del programa). El programa obre el procés d’admissió d’acord amb les directrius 
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de cada universitat. Després d’un període de preinscripció, la Comissió Acadèmica avalua els 

mèrits de cada candidat segons els criteris establerts i les prioritats del programa.  

Doctorands adaptats de programes anteriors. Com a conseqüència de l’extinció de programes 

anteriors, l’EDUB va aprovar dues disposicions transitòries que permetien la incorporació de 

doctorands de programes extingits als nous programes l’any 2015 i 2017. Aquesta transitòria es 

referia a doctorands amb la tesi ja molt avançada i que estaven en condicions d’acabar-la en un 

curs acadèmic. Com a conseqüència d’aquesta incorporació, van adaptar-se al nou programa 3 

doctorands l’any 2015 i 7 doctorands l’any 2017.  

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

escau, de les activitats formatives. 

Entenem que els mecanismes seguits són satisfactoris d’acord amb l’estàndard. La Comissió del 

PDIS de cada universitat i el Director/a de la tesi decideixen per a cada doctorand si convé 

incloure activitats formatives en el seu currículum a més de les que ja s’ofereixen com a formació 

dins del programa en cada universitat. Les activitats formatives poden ser seminaris 

d’actualització, tant de fonamentació teòrica com d’ampliació d’eines metodològiques, cursos 

transversals i assistència a summer schools, jornades doctorals , congressos i jornades de la 

seva àrea de recerca. Tot i així, es considera generalment suficient la formació prèvia dels 

doctorands (especialment si han cursat els màsters vinculats al programa) i això es té en compte 

en la selecció dels candidats/es. La supervisió del desenvolupament del treball de recerca i de 

les activitats de formació, per part del programa, es fa mitjançant l’informe que el doctorand lliura 

per al seguiment cada curs acadèmic. Addicionalment, abans de finalitzar el primer any el 

doctorand ha de presentar el seu “pla de recerca”. Un cop entregat el pla de recerca, la Comissió 

Acadèmica valorar si es compleixen els requisits formals i nomena una comissió de seguiment 

formada per 3 investigadors especialistes en la matèria, que poden ser o no del programa. Si un 

dels directors/res del programa és estranger, com a mínim un dels membres de la comissió de 

seguiment també ho és. La comissió de seguiment avalua el pla de recerca i la seva exposició 

oral i, emet un informe. Si l’informe és negatiu, la Comissió Acadèmica considera que el pla es 

no apte, es fan propostes de millora i es demana una nova versió començant de nou el 

procediment. Al curs següent, els informes dels estudiants han de contemplar si han seguit o no 

les consideracions fetes per la Comissió Acadèmica al curs anterior. 

1.3. El programa recull les modificacions que s’han introduït en aquest període de seguiment.  

El programa no ha tingut modificacions des de la seva verificació. 

Conclusió. L’estàndard 1 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt, tot i que caldria considerar la millora d’alguns aspectes, com s’ha assenyalat, i que 

es recopilen al final del document. 
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

2.1. La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les 

característiques del programa de doctorat i sobre els processos de gestió que 

garanteixen la qualitat 

2.2. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les 

característiques del programa de doctorat, el seu desenvolupament operatiu i els 

resultats assolits. 

L’EDUB i EPDURV compten amb una pàgina web que inclou tota la informació necessària per a 

l’accés als programes de doctorat, en català, castellà I anglès: 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova, http://www.doctor.urv.cat/futurs-

estudiants/oferta/7722/es_index/ En aquesta pàgina s’informa de manera veraç, completa i 

actualitzada de la informació sobre l’EDUB i EPDURV, el sistema de garantia interna de qualitat, 

els processos d’admissió i accés, els requisits d’accés, la informació de matrícula, el calendari 

acadèmic, els requisits dels candidats estrangers, els preus i serveis, les assegurances, el procés 

de realització del doctorat, els procediments a seguir per al seguiment, el procediment per al  

dipòsit i lectura de la tesi, els programes d’intercanvi internacional, els ajuts internacionals i el 

conjunt de la normativa de doctorat. La web ha estat renovada recentment, pel que conté la 

informació actualitzada.  

Aquesta informació és accessible a tots els interessats/des i conté els requisits d’informació 

pública i d’indicadors recollits a les taules 1.1 i 1.2 de l’apartat 3.2 de la Guia per al seguiment  

dels programes oficials de doctorat d’AQU Catalunya. 

A més a més, el programa disposa d’una pàgina específica a cadascuna de les Universitats, UB 

(http://www.ub.edu/infermeria/infermeria%20i%20salut/index.htm) i URV 

(http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7722/index/) on s’indica:  

1) Admissió: perfil d’ingrés, requisits específics i criteris d’admissió. 

2) Detall de les línies de recerca ofertes 

3) Informació de contacte I secretaria del programa  

4) Objectius del programa 

5) Professorat i grups de recerca: professorat del programa, perfil acadèmic i 

investigador, informació de contacte.  

6) Tesis defensades en els darrers anys 

7) Memòria de verificació i modificacions de la verificació 

8) Perfil de sortida dels doctorands 

9) Procediment per a l’elaboració del pla de recerca 

10) Activitats formatives 

Les dues pàgines web s’han mostrat adequades per a la informació pública, però es considera 

necessària la seva millora. En aquest sentit, l’EDUB i EPDURV estan treballant en el disseny 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7722/es_index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7722/es_index/
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7722/index/)
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d’una pàgina web més funcional i amb informació molt més detallada de cada programa de 

doctorat. Es preveu implantar-la durant l’any 2018.  

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

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

de la seva acreditació. 

Tota la informació esmentada a l’apartat anterior és accessible universalment per a tots els grups 

d’interès des de l’espai web de l’EDUB i de l’EPDURV. Les memòries de verificació estan 

disponibles a la pàgina web de l’EDUB i de l’EPDURV, i els informes de seguiment, quan es 

generin, seran públics dins del web de l’EDUB i de l’EPDURV i dels diferents programes de 

doctorat (http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova) i 

(http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7722/index/). Malauradament, no es disposa 

de recursos per mantenir aquesta informació actualitzada i l’EDUB i EPDURV ha de millorar 

aquest aspecte, el que es pretén fer al llarg de l’any 2018. 

Els indicadors requerits en aquest apartat seran públics una vegada finalitzats els informes de 

seguiments de cada programa de doctorat, aproximadament en febrer 2018. S’oferiran xifres 

sobre oferta de places, estudiants de nou ingrés, amb beca, estrangers, total de matriculats i 

abandonaments, nombre de tesis llegides, de tesis, de doctors amb menció internacional, nombre 

de professors amb sexenni viu de les tesis defensades per a cadascun dels programes de 

doctorat en els darrers anys. 

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

El SGIQ de l’Escola de Doctorat de la UB és d’accés públic al web de l’EDUB i pot consultar-se 

a: http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/sistema-de-garantia-de-qualitat-intern i per la URV 

a:  http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/ 

Conclusió. L’estàndard 2 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt i es proposa augmentar la funcionalitat de la seva pàgina web.  

 

  

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova)
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7722/index/)
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/sistema-de-garantia-de-qualitat-intern
http://www.doctor.urv.cat/escola-de-doctorat/qualitat/
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT 

(SGIQ) 

El Sistema de Garantia intern de Qualitat de l’Escola del Doctorat, com a organització de la 

Universitat de Barcelona que desenvolupa la formació doctoral i que té adscrits programes de 

doctorat, es propi de d’Escola però emmarcat en el SAIQU de la Universitat de Barcelona.  

L’EDUB (com a organització de la UB encarregat de la formació doctoral i que té 

adscr its els programes de doctorat) disposa d’un sistema propi de garantia interna de la 

qualitat, tot i que s’emmarca dins del SAIQU de la UB, i que està  formalment establert i 

implementat  assegurant, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua del programa d’acord 

amb les directrius. 

3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de 

doctorat, el seguiment i l’acreditació. 

Verificació. Tots els programes de doctorat de la UB han estat dissenyats, aprovats i verificats 

seguint el SGIQ de l’Escola de Doctorat i la Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes 

de programes de doctorat d’AQU.  

Seguiment. Els processos de seguiment, implantats per primer cop en aquest document, s’han 

dissenyat perquè puguin servir per a la reflexió interna i per detectar les millores, d’acord amb el 

SGIQ de l’Escola de Doctorat i la Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat 

d’AQU. Els informes de seguiment seran publicats en el web de l’EDUB 

Acreditació. Aquest programa de doctorat s’haurà de sotmetre al procés d’acreditació. L’EDUB, 

l’EPDURV i l’APQUB estan dissenyant el procés a seguir i els processos a implementar per portar-

los a terme. 

Valoració del programa de doctorat sobre els diferents processos. El procés es valora 

positivament ja que ha permès el disseny i l’aprovació́ del programa de doctorat sense cap 

anomalia, aconseguint la verificació́ favorable del mateix. El programa valora positivament el 

procés de seguiment perquè̀ ha permès l’anàlisi i la revisió́ de la implantació́, desenvolupament i 

resultats del mateix, i també́ possibilita la detecció́ d’aspectes a millorar i la introducció́ de millores. 

De totes maneres, en acabar el primer seguiment de programes de doctorat es procedirà̀ a 

l’avaluació del procés i a adoptar les mesures necessàries per millorar-lo.  

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació́ i dels resultats rellevants per 

a la gestió́ eficient del programa de doctorat. 

El SGIQ de l’EDUB i de l’EPDURV contemplen de forma centralitzada indicadors d’accés, 

matrícula, professorat, resultats, necessaris per al seguiment i la futura acreditació dels 

programes. Es recullen els indicadors indicats a la taula 1.2 de l’apartat 3.2 de la Guia per al 

http://www.aqu.cat/doc/doc_41207915_1.pdf


  

 18 

Escola de Doctorat (EDUB).  
Escola de Postgrau i Doctorat URV 
Informe de seguiment del Programa de Doctorat en 
Infermeria I Salut  
 

seguiment del programes oficials de  doctorat d’AQU. El SGIQ garanteix la recollida de la 

informació mitjançant els diferents processos. 

Els indicadors són accessibles per a tots els interessats i es faran públics una vegada elaborat els 

informes de seguiment (febrer 2018). 

En relació a la recollida de la satisfacció dels diferents grups d’interès, actualment estem en el 

procés d’elaboració de les diferents enquestes i que estaran disponibles per a l’acreditació dels 

programes de doctorat. 

El SIGQ preveu, que pel que fa als doctorands, que es realitzaran dues enquestes, una de forma 

anual en s’inclouria en l’informe de seguiment i una segona coincidint amb el dipòsit de la tesi 

doctoral. Tanmateix, aquests aspectes encara no s’han pogut portar a terme i es preveu 

implantar-los al llarg del curs 2017/18 i 2018/19. 

El Programa també ha realitzat una anàlisi transversal dels informes lliurats per les Comissions 

de Seguiment (informes d’avaluació dels plans de recerca, informes anuals i finals de seguiment) 

que ha permès avaluar el procés d’implementació del programa i introduir les millores més 

adients.  

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament per a analitzar‐ne l’adequació́ i, si 

s’escau, es proposa un pla de millora per optimitzar‐lo. 

El SGIQ de l’Escola de Doctorat es va dissenyar en el moment de la implantació dels diferents 

programes de doctorat, però tanmateix s’hauran de fer accions específiques per procedir a la 

revisió del mateix per optimitzar-lo. Al llarg del curs 2017/18 es crearà una comissió per adequar-

lo a l’experiència desenvolupada al llarg d’aquests anys. Abans del juny 2018, s’elaborarà un 

primer informe de revisió dels diferents processos implantats del SGIQ 

Conclusió. L’estàndard 3 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt, però caldria considerar la millora d’alguns aspectes, especialment pel que fa 

referència als processos de recollida d’informació a través d’enquestes d’opinió. 

  

http://www.aqu.cat/doc/doc_41207915_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_41207915_1.pdf
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del programa de 
doctorat, l’àmbit científic i el nombre de doctorands 

4.1  El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

El professorat del PDIS es pot considerar de qualitat excel·lent en relació als requeriments 

demanats. Tant els professors/res que formen part de la plantilla de les dues universitats com 

aquells que s’impliquen com directors/res de tesi sent externs a la institució́ demostren tenir 

capacitat provada per dur a terme aquesta tasca. L’activitat de recerca acreditada està disponible 

en les dades que poden trobar-se al web de l’EDUB i de l’EPDURV. Com es pot veure, el 82,5% 

dels directors/es del programa que estan en condicions de tenir un sexenni viu el tenen. Aquesta 

dada significa un augment en relació al percentatge que presentava el professorat del PDIS en el 

moment de la verificació. Considerem que és un tant per cent elevat i que encara augmentarà 

més en els pròxims anys a mesura que els professors de les dues universitats vagin consolidant 

la seva carrera investigadora. Una altra motiu d’aquest augment és la incorporació al programa 

de nous professors amb una carrera de recerca consolidada dins l’àmbit d’infermeria que han 

enfortit les línies de recerca 1, 3 i 5. Els directors/es que no tenen sexenni viu han de demostrar 

que tenen capacitat investigadora per poder dirigir tesis doctorals. Aquesta valoració́ es fa 

demanant que aportin els articles que hagin publicat en revistes amb factor d’impacte en els 

darrers anys, i també a través del sistema de PDA (Pla de Dedicació Acadèmica) de la Universitat 

de Barcelona i del sistema del Pacte de dedicació del professorat a la Universitat Rovira i Virgili. 

El sistema PDA avalua anualment els inputs i outputs de recerca de tot el professorat i els qualifica 

segons les seves aportacions en A, B, C i D. El sistema Pacte de Dedicació del professorat avalua 

cada 3 - 4 anys els la producció científica de tot el professorat i els qualifica com investigador/a 

actiu/va per un període entre 6 i 3 anys segons les valoracions. D’aquesta manera, el 100 % del 

professorat del programa tenen una experiència acreditada segons la valoració del PDA la UB o 

reconeixement d’investigador actiu segons la URV. Com es pot veure, la xifra del professorat ben 

avaluat és molt alta. 

Els cos de professorat titular, agregat i catedràtic representa una part substancial dels directors/es 

del doctorat (77%). Del 23% restant (10 professors/es), 6 són professors/res col·laboradors doctor 

permanent o professors/es lectors acreditats com a agregat, que encara no han pogut optar a la 

plaça. Els 4 restants són professors associats o professors en comissió de servei. Si avaluem el 

professorat en el seu conjunt, el 75% del total de professors del programa tenen un sexenni viu, 

tal com s’ha argumentat en el paràgraf anterior. Aquesta xifra respon, en part, al fet de que alguns 

dels directors estan iniciant la seva carrera i per tant actuen en qualitat de codirectors per tal que 

puguin sol·licitar en un període de temps breu el corresponent sexenni. Una altre motiu és que hi 

ha professors del programa que no poden optar al reconeixement del sexenni de recerca per la 

seva vinculació a temps parcial a la UB (professors associats) o perquè estan en comissió de 

servei com és el cas de la URV. És important destacar que el PDIS compta amb altres directors 

de tesi que són investigadors/es externs amb vinculació al programa amb convenis específics, 

els quals desenvolupen la seva activitat professional en diferents institucions sanitàries per part 

de la Universitat de Barcelona (Hospital Sant Joan de Déu, Institut Català d’Oncologia (ICO)-
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Bellvitge, ICO-Badalona i Campus Docent-Sant Joan de Déu) i, institucions de recerca per part 

de la Universitat Rovira i Virgili (IDIAP Research Institute i CINTESIS de la Universidade de Porto). 

El nombre d’aquests professionals doctors en el moment actual és de 10, però s’està en procés 

d’ampliació tant per l’augment del nombre d’investigadors en els convenis ja establerts com per 

la signatura de nous convenis amb altres Institucions. Cal remarcar que als investigadors externs 

o sense sexenni se’ls demana que aportin informació sobre les activitats de recerca que 

desenvolupen i amb aquestes dades la coordinació del programa autoritza que els directors 

formin part dels recursos humans del programa de doctorat. En aquests moments gairebé́ el 90% 

dels directors de tesi compleix aquest requisit. Aquest punt s’assoleix amb condicions perquè̀ els 

objectius són ampliar el percentatge de professors amb sexenni viu i aconseguir que el 100% del 

professorat compleixi totes les condicions que es demanen. 

Cal esmentar així mateix, que una part substancial del professorat del programa participa en 

projectes de recerca competitius. Aquest llistat és molt extens, pel que s’inclourà al web de l’EDUB 

al finalitzar el procés de seguiment. Hi ha en el moment de realització de la memòria un total de 

21 projectes de recerca vius en relació al programa. En quant a grups de recerca consolidats 

(SGR),  n’hi ha 19 vinculats al programa els quals s’han especificat a l’apartat 1 “Presentació del 

programa”, pàgina 5 d’aquest informe. Cal remarcar que el programa està vinculat a l’Institut 

d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i a l’Institut de Recerca Pere Virgili a través de 

professors o investigadors externs que pertanyen a algun dels programes de recerca definits a 

aquestes institucions. Aquests Instituts tenen una forta trajectòria de recerca i un elevat impacte 

internacional. 

Cal fer notar que no s’han produït modificacions substancials respecte a les previsions del procés 

de verificació. Els canvis que s’han produït estan relacionats amb el recanvi generacional i amb 

la incorporació de nous professors acreditats amb sexenni de recerca. Així, una de les 

professores s’ha jubilat i s’han incorporat 5 nous professors acreditats, pel que el nombre de 

professors/es augmenta lleugerament (de 40 en el moment de la verificació a 44 en el moment 

de realitzar aquest informe). Això fa que no sigui necessari introduir modificacions a la memòria 

de verificació. 

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

funcions. 

El professorat és clarament suficient i qualificat per a la direcció de tesis de les 25 places ofertes 

anualment, superant les ràtios que el Reial Decret marca com a mínim. Els professors demostren 

gran interès en dirigir tesis doctorals. No obstant, cada curs acadèmic el nombre de candidats ha 

estat superior a les places ofertes, pel que hi ha menys professors en condicions de dirigir tesis 

doctorals que no pas demanda de candidats, tal com s’ha argumentat a l’apartat 1.1 de 

l’estàndard 1, pàgina 9. 

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

tesis. 

El PDIS promou accions específiques per fomentar la direcció́ de tesis per tal d’assegurar el 

recanvi generacionals dels doctors/es que formen part del programa. Dins d’aquestes accions, la 

Comissió Acadèmica fomenta la formació de professorat novell i la promoció dels investigadors 
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mitjançant les codireccions. També, quan el doctorand realitza el treball de camp en institucions 

sanitàries, es convida a participar com a directors en règim de codirecció a investigadors/es clínics 

vinculats als centres per tal de fomentar la creació de línies de recerca conjuntes.  

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. 

El percentatge de tesis amb directors estrangers es del 2,6%. Quan un dels directors de tesi 

procedeix d’universitats estrangeres, es procura que un dels membres de les Comissions de 

Seguiment és un professor estranger (veure a l’apartat 1.2 de l’estàndard 1, pàgina 12).  

En quan als tribunals de les tesis, aquests estan formats per tres membres, dels quals dos han 

de ser externs al programa. És poc freqüent que un dels membres del tribunal sigui estranger, 

excepte en els casos en que un dels directors és estranger. Cal notar que el pressupost disponible 

(un màxim de 600 euros, tot i que en alguns casos el grup de recerca o departament complementa 

el pressupost) per a finançar el viatge i l’allotjament dels membres del tribunal no permet finançar 

més d’un membre estranger. En el cas de tesis amb menció internacional, el pressupost 

disponible és superior (fins a 900 euros) i és més habitual comptar amb dos investigadors 

estrangers al tribunal. Tot i les dificultats econòmiques i administratives per aconseguir la 

participació de professorat estranger, es veu necessari fomentar-ne la seva participació per 

fomentar la creació de xarxes en àrees de coneixement afins. Des de l’EDUB i des de la 

coordinació́ del programa es continuarà̀ ajudant als doctorands que vulguin incorporar codirectors 

estrangers en relació als aspectes administratius i econòmics.  

Conclusió. L’estàndard 4 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt. És propòsit del programa incrementar el nombre de convenis amb institucions 

sanitàries i, de directors i membres de tribunals de tesi estrangers. 
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE 

Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en 

el programa de doctorat i per a la formació del doctorand són suficients i adequats al nombre de 

doctorands i a les característiques del programa. 

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

les característiques del programa de doctorat. 

L’EDUB i EPDURV posen a disposició del programa de doctorat, pel desenvolupament de les 

seves activitats, tots els recursos materials dels quals disposa com biblioteques, aules 

d’informàtica, sales d’estudi, laboratoris, els centres tecnològics, així com els serveis d’atenció a 

l’estudiant.  El fons documental i accessible online en l’àmbit del programa de doctorat és adequat, 

especialment pel que fa a l’accés a les publicacions i revistes científiques.  

Els recursos materials específics quan a instal·lacions (espais per a la ubicació i treball dels 

doctorands, laboratoris, aules d’informàtica, biblioteques, etc.) són adequats respecte als 

doctorands. Els doctorands desenvolupen la seva investigació́ als espais de la Facultat de 

Medicina i Ciències de la Salut de la UB o a la Facultat d’Infermeria de la URV, que tenen els 

recursos materials que necessiten per portar a terme la seva tesi doctoral i també en les 

institucions sanitàries (Centres Hospitalaris i d’Atenció Primària) amb els quals té establerts 

convenis de recerca i doctorat.  

No es disposen d’enquestes específiques respecte al doctorat pel que fa a aquestes instal·lacions 

i recursos, però sí es disposen d’enquestes respecte al conjunt d’alumnes de les Facultats. En 

aquest sentit, les enquestes són favorables i mostren que els recursos són adequats 

(http://www.ub.edu/agenciaqualitat/centresub/infermeria) i 

(http://www.infermeria.urv.cat/garantia-de-qualitat/) . 

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral. 

L’EDUB i EPDURV disposen de serveis d’acollida i d’altres prestacions logístiques (habitatge, 

assessorament sobre qüestions legals respecte de la residència, etc.), d’orientació acadèmica 

(beques, mobilitat, projectes, etc.) i d’orientació professional i inserció laboral. Aquesta informació 

es facilita des de la coordinació de la Facultat i des del SAE (Servei d’Acollida a Estudiants).  

Els doctorands reben des del PDIS i des de l’EDUB i EPDURV informació́ sobre els serveis de 

les dues Universitats dels que poden gaudir com estudiants. A la pàgina web de la universitat 

també́ disposen d’enllaços per obtenir informació́ sobre acollida i orientació́ acadèmica.   

http://www.ub.edu/agenciaqualitat/centresub/infermeria)
http://www.infermeria.urv.cat/garantia-de-qualitat/
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Conclusió. L’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. La comissió de l’ISPD 

considera que l’EDUB i EPDURV disposen de recursos i serveis adequats per donar resposta 

vers l’excel·lència als estudiants del programa de doctorat, segons s’ha argumentat amb les 

informacions recollides en aquest punt. 

ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS 

Les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents amb el perfil de 
formació. Els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics i d’inserció laboral són 
adequats 

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

el perfil formatiu pretès 

El doctorand presenta un avantprojecte de tesi doctoral en el moment de l’admissió́, i la 

coordinació́ del programa el valora, comprovant l’adequació́ al PDIS i a la línia d’investigació́ en 

la que es vol inscriure. Al final del primer any han de presentar un Pla de recerca que és avaluat 

per la Comissió de Seguiment i aprovada per la Comissió Acadèmica. 

La comissió́ de seguiment avalua anualment el ritme de desenvolupament de la tesi doctoral on 

es valora especialment que la recerca de l’estudiant avanci i compleixi el cronograma que s’havia 

marcat en el moment de presentació́ del pla de recerca. Sempre es té en compte que poden 

haver‐hi variacions que van apareixent a mesura que desenvolupen la seva recerca, i això pot 

implicar una modificació́ del pla de recerca i del projecte de tesi doctoral. Les activitats de formació 

més habituals són les següents: 

1. Formació específica per a la tesi doctoral, proporcionada generalment pel grup de recerca 

d’acollida.  

2. Formació́ en forma de seminaris i cursos, ja sigui dins del programa o d’acord amb els 

màsters pròxims.   

3. Formació transversal, de competències relacionades amb la presentació de publicacions, 

inserció professional, etc.   

4. Assistència i participació en seminaris, congressos, etc.   

5. Jornades anuals de presentació de projectes i d’avanços de les tesis, organitzades des 

dels grups de recerca. 

L’avaluació del desenvolupament, com a investigador/a, de l’estudiant la fa el director/a mitjançant 

l’informe anual, així com la Comissió Acadèmica del PDIS i les comissions de seguiment, en el 

moment de presentació del pla de recerca, els informes de seguiments anuals i, finalment, de la 

tesi doctoral (veure aparta 1.2 de l’estàndard 1, pàgina 12). El sistema d’avaluació es considera 

adequat per als objectius d’aprenentatge del programa. 



  

 24 

Escola de Doctorat (EDUB).  
Escola de Postgrau i Doctorat URV 
Informe de seguiment del Programa de Doctorat en 
Infermeria I Salut  
 

L’EDUB te intenció d’implantar properament un sistema de formació transversal a través d’unes 

càpsules formatives que permetran millorar la formació transversal. 

6.2. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del 

programa de doctorat. 

Dedicació. La proporció de doctorands a temps complet és del 75% per l’EDUB i, de 61,54% per 

l’EPDURV  i, a temps parcial del 13% i 38,46 %,respectivament, durant el període comprès del 

2014 al 2017. Aquests valors es consideren adequats i Comissió Acadèmica vetllarà per seguir 

en la línia de que majoritàriament la dedicació dels doctorands sigui a temps complet. Des de la 

Comissió de l’ISPD creiem que molt probablement serà així degut al perfil d’ingrés comentat a 

l’estàndard 1. 

Taxa d’abandonament. La taxa d’abandonament del programa és baixa (9%), malgrat 

lleugerament superior al que es va estimar a l’informe de verificació, on es va preveure una taxa 

del 8%. Aquesta dada demostra l’interès dels nostres estudiants en poder portar a terme la seva 

tesi doctoral malgrat les dificultats que es puguin trobar durant el procés. Per tal de reduir al màxim 

la taxa d’abandonament, des de la Comissió Acadèmica i, a través de  l’entrevista prèvia a la 

preinscripció, s’emfatitza de forma particular que si el doctorand és admès al PDIS adquirirà un 

compromís signat que li exigeix la finalització de la tesi doctoral dins dels terminis establerts. 

Tenint en compte el perfil dels candidats/es esmentat a l’estàndard 1 (veure pàgina 10), és 

important que el sol·licitant tingui coneixement del recolzament que tindrà per part de la institució 

on desenvolupa la seva tasca assistencial abans de sol·licitar l’admissió. Cal remarcar també, 

que cada vegada es constata un creixent interès per part de la direcció de les institucions 

sanitàries per promoure la recerca i la realització de la tesi doctoral als professionals infermers/es, 

com ho demostren també els ajuts lliurats per dur-les a terme (veure apartat contractes 

predoctorals, pàgina 11) Finalment, cal esmentar que el 43% dels abandonaments varen ser per 

motius personals (malaltia greu). 

Qualitat de les tesis. La qualitat de les tesis doctorals defensades en el PDIS és alta. Durant el 

període avaluat s’han defensat 3 tesis i totes han obtingut la menció cum laude. Aquesta xifra es 

valora de forma molt satisfactòria, tenint en compte que de les tesis defensades en el programa 

de doctorat anterior regulat pel RD 1393/2007, el 80% van obtenir la menció de cum laude. 

Menció internacional. De moment, amb les 3 tesis defensades no en tenim cap amb menció 

internacional. Des de l’EDUB i l’EPDURV d’acord amb les expectatives del programa de doctorat 

es pensa promocionar la menció internacional, donat el seu interès per als doctorands.  

Estades recerca. Del programa actual un doctorand del programa ha realitzat estada de recerca 

en el període avaluat. Encara que aquesta xifra no es considera satisfactòria, tal com s’ha 

comentat abans, el perfil dels nostres doctorands no facilita les estades de recerca i cal esperar 

que aquesta xifra s’incrementarà quan puguin accedir a beques predoctorals on poden tenir 

bosses per aquesta finalitat. Des de la Comissió Acadèmica es farà una recomanació als Grups 

de recerca perquè fomentin el finançament de la mobilitat dels seus doctorands. 
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Nivell de les tesis. Les tesis del programa generen en general publicacions d’una gran qualitat. 

Tanmateix, donats els pocs anys transcorreguts des de la implantació del programa, tenim pocs 

indicadors sobre les publicacions. De totes formes, les 3 tesis defensades tenien publicacions 

amb impacte en el moment de la seva defensa, i una d’elles s’ha presentat en format de compendi 

de publicacions. Així, les publicacions derivades d’aquestes tesis han estat: tres publicacions del 

1r quartil i una del 2n quartil en revistes indexades al Journal of Citations Reports (JCR) i, tres 

publicacions en revistes indexades a Scopus. Encara que el nombre de tesis defensades en el 

període presentat no és molt elevat, es valora de forma satisfactòria, així com també la qualitat 

científica de les publicacions derivades de les mateixes. Tenint en compte que és requisit tenir un 

article publicat del 1r o 2n quartil en una revista indexada a JCR per poder defensar la tesi en el 

PDIS, i que, des de la Comissió Acadèmica es promouen les tesis per compendi de publicacions, 

s’estima que la qualitat de les tesis tindrà una tendència creixent.  

6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques del programa de doctorat. 

No es disposen d’enquestes específiques per al programa de doctorat quant a la inserció 

professional, i a més en aquest primer seguiment la majoria dels doctorands no han acabat 

encara. No obstant, des de l’any 2008, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya, per encàrrec dels consells socials de les set universitats públiques catalanes i la 

universitat no presencial, porta a terme amb una periodicitat trianual (2008,2011,2014,2017) un 

estudi sobre la inserció laboral dels doctors. La quarta edició dels resultats es poden veure en el 

següent enllaç: http://www.aqu.cat/estudis/doctorats/index_es. 

Així doncs, podem considerar que l’enquesta d’Inserció́ Laboral realitzada al 2017 per l’AQU 

Catalunya, mostra que els doctors i doctores de les Universitats Catalanes en la branca de la 

Salut  tenen una taxa d’ocupació́ del 93,5% al finalitzar els seus estudis, que es pot considerar 

com a molt satisfactòria, però només el 48,2% gaudeixen d’un contracte fix. El 46% dels doctors 

treballen e les empreses, el 34% a la universitat i un 24% a Instituts de recerca . El resultats de 

aquest estudi mostren respecte de l’anterior que hi ha hagut un augment en la inserció laboral 

dels doctors, en els tres anys (2014-2017) degut a la recuperació econòmica.  Aquests resultats 

i segon l’OCDE situa a Espanya en una posició privilegiada comparativament a la resta de països 

de l’OCDE. 

Conclusió. L’estàndard 6 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt. El programa valora la necessitat de promocionar les mencions internacional i estades 

de recerca. 

 

http://www.aqu.cat/estudis/doctorats/index_es


  

 26 

Escola de Doctorat (EDUB).  
Escola de Postgrau i Doctorat URV 
Informe de seguiment del Programa de Doctorat en 
Infermeria I Salut  
 

4. PROPOSTES DE MILLORA 

Núm. Diagnòstic Objectius Accions 

proposades 

Prioritat Responsable Termini Indicadors Modificació 

memòria 

Estàndard 1 . Qualitat del programa formatiu 

1 Nombre de 

doctorands 

estrangers reduït 

per l’oferta de 

places  

Incrementar el 

nombre de 

doctorands 

internacionals 

a. Mecanismes de 

captació de 

doctorands 

mitjançant 

propaganda, millora 

dels webs i millora 

de la informació en 

llengües 

estrangeres. 

b. Priorització del 

20-25% 

d’admissions per 

doctorands 

internacionals 

preferiblement amb 

beca predoctoral 

Alta 

 

Comissió 

Acadèmica del 

programa  

Coordinador/a  

Proper curs 

2018/19 

Increment del 

nombre de 

doctorands 

admesos 

internacionals 

No 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública  
2 Poc dinamisme 

pàgina web del 

programa 

Millora de la 

funcionalitat i 

informació a la web 

específica del 

programa 

Revisar els 

continguts i 

subapartats de la 

pàgina web del 

programa. 

Alta Comissió 

Acadèmica del 

programa  

Coordinador/a  

Curs 2018/19 com 

a màxim 

Publicació pàgina 

web 

No 

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ)  
3 Completar 

implantació del 

SGIQ 

Implantació del 

SGIQ 

Revisió dels 

processos del 

SGIQ. Redactar i 

implantar els 

aspectes pendents. 

Revisió del sistema 

de seguiment. 

Alta EDUB 

APQUB 

Abans de juliol 

2018 

Acta aprovació i 

publicació al web 

No 
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4 Completar 

implantació 

Implantació del 

procés d’acreditació 

Redactar i 

implantar el 

procediment a 

seguir per 

l’acreditació 

Alta EDUB 

APQUB 

Abans del 

setembre 2018 

Elaboració del 

procés i acta 

aprovació 

No 

5 Manca d’indicadors 

satisfacció dels 

doctorands/es i 

directors/es 

Implantació d’un 

sistema 

d’enquestes 

Implantació 

d’enquestes 

(doctorands i 

directors de tesi) 

Alta EDUB 

APQUB 

Abans del juny 

2018 

Elaboració del 

procediment i 

enquestes 

realitzades 

No 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats  
6 Formació 

transversal poc 

estructurada 

Crear un pla de 

formació 

transversal 

Implementació de 

formació 

transversal a través 

de càpsules 

formatives per a 

l’assoliment de 

competències 

transversals 

Mitjana EDUB A partir de febrer 

2018 

Curs 2018/19 

Pla de formació 

aprovat i implantat 

No 

7 Menció 

internacional baixa 

o poques estades 

de recerca 

Estimular la 

realització 

d’estades de 

recerca i la menció 

internacional 

Establiment de 

mesures i dotació 

de mitjans per fer 

possible més 

estades de recerca 

i tesis amb menció 

internacional 

Mitjana 

 

Comissió 

Acadèmica del 

programa 

EDUB 

A partir de febrer 

2018 

Curs 2018/19 

Mesures 

aprovades per la 

Comissió 

Acadèmica 

No 

8 Absència de 

programari 

d’admissió i accés 

Establiment d’un 

programari 

d’admissió i accés 

Millorar els 

processos 

administratius i 

l’accés i admissió 

Alta EDUB Juny 2018 Programari en 

funcionament 

No 

 

 


