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1. Context 
Dades identificadores 

 

Universitat Universitat Politècnica de Catalunya 

Nom del programa 
de doctorat Doctorat en Anàlisis estructural 

Codi RUCT 5600755  
 

Enllaç web 

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/analisi-
estuctural 
 
https://genwebv4.upc.edu/doctoratnou/ca/programes/analisi
-estructural 

Coordinació del 
programa 

Prof. Michele Chiumenti  
 

Dades de contacte Tel.: 93.401.6491  
E-mail: Michele.chiumenti@upc.edu 

 

Responsables de 
l’elaboració de 
l’IAPD 

Professors: 
● Michele Chiumenti 
● Miguel Cervera 
● Riccardo Rossi 
● Joan Baiges 

 
Alumne:  

● Arnau Fabra 
Suport administratiu: 

● Paloma Ferrer 
● Rosa M.Olea 

 
Òrgan 
responsable 
d’aprovació 

Comissió Acadèmica del Programa 

Data d’aprovació de 
l’informe 10 de febrer 2021  

 

Presentació del Programa de Doctorat 

El programa de doctorat d'Anàlisi Estructural neix el 1988 a partir de la consolidació del 
Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria en el marc de la llei de 
reforma universitària (LRU) i dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya. El programa 
es va crear per formar doctors en l'àmbit de la Mecànica dels Mitjans Continus i la Teoria 
d'Estructures. Aquest àmbit d'actuació és únic a la Universitat Politècnica de Catalunya El 
programa es planteja tenint en compte dos grans referències estratègiques: d'una banda, una 

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/analisi-estuctural
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/analisi-estuctural
https://genwebv4.upc.edu/doctoratnou/ca/programes/analisi-estructural
https://genwebv4.upc.edu/doctoratnou/ca/programes/analisi-estructural
mailto:Michele.chiumenti@upc.edu
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forta dimensió internacional, potenciant l'admissió de molts estudiants provinents de tot el 
món, i al mateix temps que ho imparteixin diversos professors incloent personalitats de prestigi 
internacional provinents de Llatinoamèrica, Europa, Àsia i Àfrica. D'altra banda, per millorar la 
competència i competitivitat en el món de la indústria espanyola, tractant d'estar  propers als 
continguts científics que s'imparteixen i als desafiaments i problemes d'innovació que tenen a 
Espanya i a nivell internacional.  
 
En les últimes dècades s'han produït grans avenços tecnològics que han contribuït a ampliar i 
millorar la profunditat i prestacions dels plantejaments i dels mètodes d'anàlisi estructural no 
només mitjançant unes eines de càlcul més potents i precises sinó també en relació amb la 
solució dels problemes cada vegada més complexos que la societat necessita i planteja. Això ha 
donat lloc a una gran interrelació del programa amb altres universitats i empreses en l'àmbit R 
+ D + I. Els professors i estudiants col·laboren amb gran quantitat d'empreses en projectes R + D 
+ I dins el marc de projectes conjunts finançats pels organismes responsables de la investigació 
nacionals o de la Unió Europea. Aquest programa de doctorat considera continguts directament 
relacionats amb l'anàlisi d'estructures incloent els conceptes, metodologies i eines numèriques 
necessàries per calcular diferents tipologies estructurals. A més, es contemplen les diferents 
equacions constitutives que defineixen el comportament dels materials i per tant la seva 
resposta estructural.  
 
El programa de doctorat contempla també una sèrie de continguts horitzontals relacionats amb 
la Mecànica dels Mitjans Continus i amb la resolució dels problemes derivats mitjançant 
tècniques numèriques. D'aquesta manera s'estudia la resolució numèrica (lineal i no-lineal) de 
les equacions de transmissió de calor, de la mecànica de la fractura abordant alguns complexos 
processos industrials (omplert de motlles, estampacions de xapa, laminat, forjat, Fabricació 
additiva, etc.) o problemes de fluid-dinàmica, entre d'altres.  
 
Aquest plantejament dual fa que el programa de doctorat d'Anàlisi Estructural sigui únic a la 
Universitat Politècnica de Catalunya i vingui a cobrir la camp propi de l'àrea de coneixement de 
la Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures.  
 
 

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

 

Nom i Cognoms 
 

Càrrec 
 

Col·lectiu 

Michele Chiumenti 
 

Coordinador del Programa PDI 

Joan Baiges 
 

Membre Comissió 
Acadèmica  

PDI 

Riccardo Rossi 
 

Membre Comissió 
Acadèmica 

PDI 

Miguel Cervera Membre Comissió 
Acadèmica 

PDI 

Arnau Fabra Estudiant del programa de 
doctorat 

Estudiant 
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Paloma Ferrer Cap de la Unitat de Suport 
als estudis de Doctorat de 
UTGAC 

PAS 

Rosa M. Olea Responsable administrativa 
del programa 

PAS 
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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 d’acreditació dels ensenyaments. Així mateix, s’han seguit les directrius i recomanacions 
facilitades en la sessió informativa què es va celebrar el 19 d’Octubre de 2017 a la UPC, en la qual es va 
presentar una pàgina web específica (1) per a donar suport al procés. En la mateixa sessió es van orientar 
els aspectes pràctics d’ús de la web. En aquest enllaç es disposa del model pautat d’informe, així com 
accés a dades rellevants sobre evidències i indicadors del programa útils per documentar els estàndards 
informats. També es disposa d’una adreça electrònica (2) per a donar suport durant el procés. Això ha 
permès simplificar els procediments i reduir el temps d’elaboració del informes que corresponen, i 
contribuint a augmentar la seva qualitat. 
 
Per part del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA), s’ha comptat amb la unitat de suport al 
doctorat de la Unitat Tècnica de Gestió de Camins (UTGC); concretament, de la seva cap, Paloma Ferrer, 
i de la responsable administrativa del programa, Rosa Olea. 
 
L’informe de acreditació ha estat elaborat pel coordinador acadèmic del programa, Prof. Michele 
Chiumenti, amb el suport dels membres del Comitè d’Avaluació Interna del programa. 
La Comissió Acadèmica del programa va reunir-se de manera extraordinària el 16 de setembre de 2020 i 
es va nomenar com a CAI (Comitè d’Avaluació Interna), comptant d’aquesta manera amb personal PDI,  
un estudiant i dos PAS per a l‘elaboració i correcció del document definitiu. 
 
La documentació de referència per a l’elaboració d’aquest document d’acreditació ha estat la generada 
en el procés de verificació del programa, procés al que es va sotmetre el programa i que va ser avaluat 
positivament d’acord a l’informe oficial de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) (referència ID TÍTULO 5600755), que va ser emès amb data 25 de Juliol de 2013. Les 
dades bàsiques corresponents al període 2015-2019 han estat recollides i analitzades pels autors de 
l’informe amb el suport del GPAQ. També s’ha utilitzat l’informe de seguiment de desembre de 2017 i 
les orientacions rebudes per l’AQU en l’informe d’avaluació. 
La primera versió de l'informe es va enviar al GPAQ per a revisió amb data 18 de desembre de 2020. La 
segona versió de l‘informe, incorporant els suggeriments del GPAC, va ser aprovada per la CAI l’1 de 
Desembre de 2017. El document considerat versió definitiva per la CAI es va fer públic a les xarxes socials 
del web del DECA  perquè el personal interessat PDI, PAS i alumnat poguessin considerar fer 
suggeriments.  Després del període d’exposició pública, del 4 al 19 de Desembre de 2017, la versió 
definitiva va ser lliurada al GPAG el 20 de Desembre de 2017 perquè la fes  arribar  a l’AQU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Web implementada pel GPAQ per a donar suport al procés de seguiment: 
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/elaboracioinforme.asp?un=912 
2 Adreça electrònica de suport: info.sat@upc.edu 
 
 

mailto:info.sat@upc.edu
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards 

 

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 en el MECES. 
 
En aquest apartat, el programa pot analitzar el perfil d’ingrés, la distribució d’estudiants per línies de recerca i la 
resta d’indicadors i dades estadístiques corresponents a la supervisió i a les activitats formatives tot considerant la 
perspectiva de gènere, i implantar accions de millora quan es detectin manques d’equitat en la igualtat entre 
doctorands i doctorandes. 
 
Extensió màxima per a aquest estàndard: 3 pàgines 
 
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. 

Per a l'admissió a el programa de doctorat d'Anàlisi Estructural es requereix estar en possessió d'un títol 
universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i 
haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals 60, 
com a mínim, hauran de ser d'estudis de màster. En el cas d'estudiants que provingui de països fores de 
l'EEES cal estar en possessió del títol universitari, sense necessitat d'homologació, amb la comprovació 
prèvia de la UPC que aquest: (i) acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de 
màster universitari i (2) faculta per a l'accés a estudis de doctorat en el país expedidor. 
 
Els estudiants que pretenguin accedir a el programa de doctorat d'Anàlisi Estructural han d'acreditar un 
coneixement bàsic en el camp de l'anàlisi d'estructures, especialment en tots aquells coneixements 
relacionats amb la mecànica dels medis continus, mecànica dels sòlids i dels fluids, així com del 
comportament lineal, no lineal, estàtic i dinàmic dels materials i de les estructures. 
 
L'admissió és automàtica per als estudiants que acreditin haver cursat i superat algun dels màsters 
oficials impartits a la UPC que el programa de doctorat d'Anàlisi Estructural considera de referència: 
 
• Màster d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
• Màster d'Enginyeria Civil 
• Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 
• Màster de Mètodes Numèrics en Enginyeria 
• Màster Erasmus Mundus de “Computational Mechanics” 
 
En altres casos, la comissió acadèmica de el programa pot exigir que hagin de superar complements de 
formació específics. Aquests complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se al 
doctorand la matrícula d'una quantitat superior a 60 ECTS. 
 
L'Escola de Doctorat de la UPC disposa d'un procediment obert per fer la gestió de l'admissió dels 
estudiants (https://doctorat.upc.edu/ca/programes/analisi-estructural).  
Altres requisits específics i complementaris també els poden trobar, en obert, en el web específic de el 
programa https://doctorat.upc.edu/ca/programes/analisi-estructural). 
 
Els passos del procediment estàndard d'admissió són els següents: 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/analisi-estructural
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/analisi-estructural


 
Informe d'Acreditació del Programa de Doctorat Análisis estructural 8/24 

 
 

- L'estudiant fa la sol·licitud via web, 
- El gestor administratiu de el programa comprova que compleixen els requisits legals, 
- El Coordinador, en nom de la Comissió adàmica de el programa, s'encarrega de valorar la trajectòria 
acadèmica de l'estudiant, la seva motivació i si han fet un contacte previ amb algun tutor o futur director. 
- El Coordinador, en nom de la Comissió, confirma l'admissió de l'estudiant. 
- Si l'alumne ho sol·licita, se li expedeix una carta d'admissió signada pel coordinador. 
 
En general, els candidats a el programa vénen avalats per investigadors de Departament d'Enginyeria 
Civil i Ambiental (tutor o director), ja sigui perquè l'estudiant prové d'un dels màsters de l'Escola de 
Camins o sigui perquè un estudiant estranger ha contactat directament amb un investigador de l'Escola. 
En general, després de la preinscripció, es conviden els estudiants a posar-se en contacte amb un 
professor investigador de l'entorn Camins o, excepcionalment, professor d'algun àmbit afí de la UPC 
(enginyeria i arquitectura) perquè accepti ser el seu tutor / director de tesi. Per tant, és molt difícil que 
aquest procés en què es comença per la relació entre un tutor o director i l'estudiant, i que posteriorment 
es revisi a la comissió de doctorat no condueixi a un candidat adequat. 
 
Per tal de Millorar el procés d'admissió proposem:  
 
Millora M1 elaborar un recurs que aporti  transparència i claredat de línies i temes d’estudi amb l’objectiu 
que els directors del programa puguin mostrar als alumnes la oferta i a l’alumne li faciliti el fet de trobar 
direcció. [DOC000001397.M.1.2021] 
 
MIllora M2 elaborar una ponderació dels indicadors que valorem en els alumnes que demanen 
l’admissio. [DOC000001397.M.1.2021] 
 
 
El programa de doctorat en Anàlisi Estructural té la voluntat d'integrar els diferents grups de recerca de 
l'Escola de Camins en l'àrea de la mecánica del medis continus i anàlisi estructural. Com a conseqüència 
el programa actualment incorpora professorat dels grups de recerca següents: 
·        GMNE - Grupo de Métodos Numéricos en Ingeniería 
Coordinación: Eugenio Oñate (DECA), https://futur.upc.edu/GMNE 
·        RMEE - Grupo de Resistencia de Materiales y Estructuras en Ingeniería 
Coordinación: Xavier Oliver Olivella (DECA), https://futur.upc.edu/RMEE 
·        ANiComp - Análisis numérico y computación científica 
Coordinación: Ramón Codina Rovira (DECA), https://futur.upc.edu/ANiComp 
·        (MC)2 - UPC Mecánica de Medios Continuos y Computacional 
Coordinación: Carlos Agelet de Saracibar (DECA), https://futur.upc.edu/(MC)2+-+UPC 
 
A més, hi ha una relació molt estreta entre el programa d'Anàlisi Estructural i el Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics en l'Enginyeria - CIMNE (www.cimne.com). El CIMNE ha rebut el 2019 l'acreditació 
de "Centre d'Excel·lència Severo Ochoa" i té com a missió promoure una recerca d'alt impacte. Aquesta 
tasca es realitzarà amb l'ajuda de 50 nous doctorands seleccionats en convocatòries internacionals per 
una comissió específica que assegura la qualitat dels candidats. La majoria d'aquests estudiants s'estan 
matriculant en el programa d'Anàlisi Estructural. Els garants de CIMNE per a l'obtenció d'aquesta 
acreditació també formen part de professorat adscrit a el programa de doctorat d'Anàlisi Estructural. 
 
 
Falta una breu reflexió sobre la coherencia entre el número de oferta anual de places del programa i el 
nombre d’estudiants matriculats amb les dades diferenciades per alumnes de pre-EEE’s i EEE’s. (modificat 
al excel per que feu la valoració)  
 

https://futur.upc.edu/GMNE
https://futur.upc.edu/RMEE
https://futur.upc.edu/ANiComp
https://futur.upc.edu/(MC)2+-+UPC
http://www.cimne.com/
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1.2 El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de les 

activitats formatives. 

Un cop s’ha fet la incorporació dels estudiants admesos, el director assignat prepara un pla 
personalitzat del seu itinerari, incloent, si s’escau, elements de formació complementària de forma 
que pugui iniciar el més aviat possible la part de recerca  del seu pla i projecte de doctorat. 

Paral·lelament, es realitza l’acollida administrativa de l’estudiant i la participació en les activitats 
orientatives i de familiarització organitzades pels diferents serveis de la Universitat. En el document de 
verificació del programa es detallen les diferents activitats formatives. 

 El Projecte de Recerca (PR) s’ha de presentar durant el primer any i és valorat per la Comissió 
Acadèmica. El programa de doctorat posa a disposició dels doctorands un model de Pla de Recerca amb 
indicacions per a la seva elaboració. Aquest model ha contribuït en gran mesura a evitar la gran 
dispersió dels formats en la presentació dels projectes i facilitar l'homogeneïtat en la seva valoració per 
la Comissió (https://utgac.upc.edu/ca/serveis/estudiantat/doctorat/PR). 

El Document d’Activitats del Doctorand (DAD), és una eina de supervisió dels  estudiants de doctorat i 
de les activitats formatives. D’acord amb la memòria de verificació del programa, el DAD és un històric 
de les activitats del doctorand des del seu ingrés al programa fins a la defensa de la tesi. Les activitats 
i incidències que hi han de constar estan definides en la memòria de verificació. El DAD és l’instrument 
d’avaluació continuada de l’estudiant i ha d’incloure evidències del progrés i de la formació en recerca 
i en competències transversals. La responsabilitat de l’avaluació del DAD correspon al director i al tutor, 
que expediran anualment un acta de seguiment en els termes de favorable o desfavorable. Així mateix, 
aquests documents cal lliurar-los a tots el membres del tribunal de tesis. 

D’acord amb el perfil de l’estudiant i escoltat el director de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa 
pot establir que l’estudiant cursi preliminarmente complements formatius que poden ser de 
continguts, de recerca o transversals. Els complements de continguts són assignatures impartides en el 
Màster d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports i els altres màsters de l'àmbit que s'imparteixen a l'Escola 
de Camins. El seguiment d’aquests cursos o seminaris es realitza amb l’avaluació ordinària de les 
matèries. No s’ha donat aquest cas en els darrers anys, ja que tots els estudiants han entrat presentant 
el perfil requerit. Això ha fet innecessari enllaçar els complements formatius a crèdits de investigació 
tal com suggereix l’Informe de valoració del seguiment del programa. Altres complements de recerca o 
transversals s’escullen entre seminaris, tallers de formació, i altres activitats complementàries o 
institucionals que es programen a l’Escola de Doctorat i les relacionades amb la mobilitat de professors 
externs. En qualsevol cas, es valoren positivament aquells aspectes de millora transversal considerats 
per l’Escola de Doctorat i detallats en l'informe de seguiment. 

El director de la tesi fa un informe anual de l’estudiant i aporta el document DAD. Un cop recollides 
totes les avaluacions, la Comissió del Programa revisa i comprova la coherència de nota i activitat i 
signa, si escau, la seva conformitat. 

Anualment, la comissió acadèmica del programa de doctorat, d’acord amb els criteris que estableix, ha 
d’avaluar el progrés en el pla de recerca de la tesi doctoral, el document d’activitats i els informes del 
director de la tesi i, si escau, del tutor acadèmic. Almenys una de les avaluacions anuals ha de preveure 

https://utgac.upc.edu/ca/serveis/estudiantat/doctorat/PR
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una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l’estat del treball realitzat davant un tribunal 
compost per tres doctors, d’acord amb el que determini cada comissió acadèmica. El resultat de 
l’avaluació s’ha de donar a conèixer al doctorand en un termini inferior a un mes. Els actes d’avaluació 
de la comissió acadèmica es duen a terme d’acord amb el calendari acadèmic dels estudis de doctorat. 

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

En aquest període de acreditació no s'han fet modificacions en la titulació. 

 
 
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. Si es disposa d’informació es recomana introduir 
la perspectiva de gènere en aquesta reflexió. 

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

 
 
EVIDÈNCIES 

Informe de verificació , Informe de seguiment , Informe de valoració AQU 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/analisi-estructural  

 
INDICADORS 
 
Extrets del llibre de dades de la UPC. Quadre de comandaments d’indicadors de l'escola de doctorat: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFh
LThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9 
 

 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Nombre de 
places 
ofertades 10 10 10 10 10 10 10 
Estudiants 
matriculats de 
nou ingrés 12 13 6 3 7 3 7 
Nombre total 
d'estudiants 
matriculats   
(*) 
Desglossament 
per pre-EEEs i 
EEE,s 58 53 45 31 27 19 22 
Percentatge 
d'estudiants 

46,6 50,9 46,7 41,9 48,1 47,4 47,8 

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/analisi-estructural
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estrangers 
matriculats 
Percentatges 
d'estudiants 
provinents 
d'estudis de 
màster d'altres 
universitats 

48,2 48,2 48,8 49,2 48,8 50,5 51,9 

Percentatge 
d'estudiants 
amb beca 

78 56 57 58 43 38 37 

Demanda 
(sol·licituds 
d'admissió) 

25 39 19 28 26 18 29 

Demanda 
(sol·licituds 
admeses) 13 22 6 9 3 5 11 
Percentatges 
d'estudiants 
segons 
requeriments 
d'accés 

El 100% 

Nombre de 
tesis 
defensades 14 8 14 7 6 3 4 

 

Desglossament del total d’alumnes matriculats per pre-EEEs i EEEs 
 

(*) 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Nombre 

total 
d'estudi

ants 
matricul

ats 58 53 45 31 27 19 23 
Pre-

EEEs/EE
E's 53 5 39 14 29 16 15 16 10 17 6 13 5 18 

 
 

La quantitat d’estudiants de nou ingrés matriculats ha disminuït una mica en els darrers anys. Això 
és degut a que alguns dels estudiants de doctorat en la branca d’anàlisi estructural s’han matriculat 
al programa d’Enginyeria Civil de la UPC. És habitual un flux de matrícula d’estudiants entre ambdós 
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programes. Es preveu que en els propers cursos la quantitat de sol·licituds de matrícula augmentin 
degut a la participació de professors afiliats al Centre Internacional de Mètodes Numèrics a 
l’Enginyeria (CIMNE), que enviaran els seus estudiants becats Severo Ochoa al programa de doctorat. 
 
D’altra banda el nombre d’estudiants totals ha anat disminuint amb els anys. Aquesta dada és 
positiva, ja que indica que els nous criteris de màxima duració dels estudis (3 anys + 1 de pròrroga) 
s’estan complint. El percentatge d’estudiants amb beca que s’informa és inferior al real, ja que molts 
estudiants provenen de centres de recerca adscrits i tenen les seves beques vinculades al centre de 
recerca, i no pas a la UPC. Això passa per exemple amb els ja mencionats estudiants de doctorat 
finançats a través del guardó Severo Ochoa al CIMNE. 

 
ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 
 
 
4.1  El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

La Secció 1.1 de la Normativa Acadèmica dels estudis de doctorat, aprovada el 20 de Juliol de 2011, 
indica que es considera que un doctor té experiència investigadora acreditada si compleix un dels tres 
requisits següents: 

● Haver dirigit una tesi doctoral en els darrers 5 anys 
●  Tenir un tram de recerca viu (obtingut en els darrers 7 anys) 
● Actuar com a investigador principal en un projecte finançat per una institució pública externa, 

atorgat en règim competitiu. 
 

La totalitat dels professors del programa d’Anàlisis Estructural tienen experiència investigadora 
acreditada: 

● El 100 %  dels professors a temps complet del programa, integrats en el sistema universitari 
espanyol, tenen sexennis vius. 

● Tots els professors tenen publicacions en revistes del JCR amb elevat índex d´impacte, situades en 
el primer quartil del rànquing. 

● El professors del programa suman 666 projectes competitius repartits entre la UPC i el CIMNE. 
 

La Llista 1 Professors del programa 2020, inclosa en l'Annex, presenta la llista amb el professorat del 
programa, detallant els sexennis. 
 
Entre els professors integrants de el problema es troben el director científic i 7 dels 10 investigadors 
garants de CIMNE (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria), Centre d'Excel·lència 
Investigadora Severo Ochoa. 
  
Els estudiants disposen d’una llista de professorat al web de l’Escola de Doctorat. Per a cada professor, 
a més del nom i correu electrònic, consta la principal àrea de coneixement i d’expertesa. 
 
D’altra banda, els noms contenen un vincle directe a una base de dades (5) que, alimentada i verificada 
pels mateixos professors/investigadors, és mantinguda i completada pels serveis de la biblioteca de la 
pròpia UPC (https://futur.upc.edu/). Així, la informació que aquí es fa constar és pública i contrastable, 
atès que aquestes bases de dades permeten la seva consulta a nivell institucional, per grups de recerca 
i a nivell individual. 

 
 

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

El programa té actualment 27 professors amb experiència investigadora acreditada dirigint tesis. La 
majoria dels professors pertanyen al Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (16) i al Departament 
de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (7), treballant amb dedicació a temps complet. 
Els altres professors (4)treballen en CIMNE o altres departaments de la UPC. 

El nombre d'estudiants matriculats és de l'ordre de 35. Aproximadament, es matriculen 8 estudiants 
nous cada any. Anualment, es llegeixen una mitjana de 8 tesis doctorals. Considerant el número de 
estudiants i directors, la mitjana és de 35/27 = 1,29 estudiants per director. 

La Comissió valora positivament el resultat d’aquests indicadors. En particular: 

● La interdisciplinarietat del programa. Al Programa de Doctorat dirigeixen tesis professors 
pertanyents al Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, al Departament de Resistència de 
Materials i Estructures a l'Enginyeria, i d’altres centres i departaments de la UPC. 

● Les accions de foment de la direcció de tesis per professors joves, que ho fan per primer vegada i 
que son co-dirigides per un professor sènior si encara no compleixen els requisits estipulats per 
demostrar la seva capacitat investigadora. 

● La tutorització que fan alguns professors per fer possible la direcció a professors externs a la UPC. 

No hi ha constància de cap queixa per part de cap doctorand pel que fa a la seva possible insatisfacció 
en el seguiment del programa i la supervisió i tutorització que  en fan els respectius directors de tesi. 

Per concloure, l’adequació del professorat en termes de qualitat, capacitat i dedicació per a 
desenvolupar la seva tasca també ve avalada pel nivell de satisfacció dels estudiants que fan una 
valoració molt positiva sobre els aspectes relacionats amb la supervisió i seguiment de la tesi.  

Les enquestes corresponents s'engloben en les realitzades en l'Àmbit d'Enginyeria Civil que es poden 
veure al Llibre de dades UPC.  

 

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

El foment de la direcció de tesis doctorals té el seu origen en una demanda del programa que es 
fomenta amb la visibilitat, cada vegada més promoguda des de les webs institucionals de l’Escola de 
Doctorat, dels departaments i del Programa, així com la visibilitat dels grups i de les línies de recerca 
del professorat. En aquest sentit, anualment es revisa i actualitza la llista de professors del programa, 
prèvia consulta i conformitat de les persones involucrades. 

Destaquen tres aspectes: 

1) Els beneficis que comporta la incorporació d’estudiants de doctorat als grups de recerca i a les línies 
de recerca del Departament de Enginyeria Civil i Ambiental i Departament de Resistència de Materials 
i Estructures a l'Enginyeria en termes de recursos humans per a les tasques de recerca. Els professors 
del Programa, que són alhora, pràcticament en tots els casos,  investigadors de projectes públics 
competitius, són proactius i busquen oportunitats pels doctorands per fer la seva tesi lligada a algun 
projecte de recerca. 

2) La majoria dels professors de el Programa són investigadors associats a CIMNE (Centre 
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria), Centre d'Excel·lència Investigadora Severo Ochoa. 

3) La facilitació dels diferents serveis i estaments de la universitat, el normal desenvolupament de les 
tasques de direcció, des de l’admissió i assignació de l’estudiant a un professor, fins a la defensa de la 
tesi. Entre aquests serveis, a més de la Comissió Acadèmica del Programa, cal esmentar els serveis 
administratius de l’Escola de Doctorat i de la Unitat Tècnica de Gestió de l’Àmbit de Camins (UTGAC), 
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l’àrea de relacions internacionals i la Biblioteca entre d’altres; tots ells amb l’objectiu de resoldre de 
forma eficient i adient totes i cadascuna de les incidències que pot comportar el normal 
desenvolupament d’aquests estudis. 

Per aquests motius, no es considera necessària cap acció específica per a fomentar la direcció de tesis. 

  Aquest apartat  es va avaluar a la fase transversal, 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. 

El programa té 10 professors UPC de nacionalitat no espanyola. 

El nombre de co-tuteles amb universitats estrangeres està augmentant de manera progressiva. 

En referència a la participació de doctors internacionals en les comissions de seguiment i en els 
tribunals de tesi, el programa fa un esforç en l’aprofitament d’oportunitats d’incorporar doctors 
internacionals de prestigi a aquestes comissions avaluadores, aprofitant recursos de projectes i 
estades de professors a la universitat. 

Els grups d’investigació que intervenen en el Programa de doctorat continuaran contribuint en l’esforç 
d’internacionalització de tribunals de doctorat i altres activitats de formació doctoral. 

De nou, cal assenyalar la participació dels professors de el Programa en les activitats internacionals de 
CIMNE. 

MILLORA M3 (recomanada per GPAQ): augmentar la participació de professorat estranger. 
[DOC000001397.M.1.2021] 

 
 
 

 
INDICADORS 
 
La taula ha estat generada pels Responsables de l’elaboració de l’IAPD mitjançant Futur 
(https://futur.upc.edu/) .  Tots els professors indicats a la taula estan d’acord a que es publiqui aquesta 
informació. 
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PERSPECTIVA DE GÈNERE 

El programa de doctorat té poques professores (3) en proporció a el nombre total de professors. En 
aquest respecte, cal destacar el notable increment en les incorporacions de profesores en el present 
període d'avaluació. 
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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.  
 
Extensió màxima per a aquest estàndard: 2 pàgines 
 
5.1  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les 

característiques del programa de doctorat. 

Oficina de Doctorat 

L'Oficina de Doctorat (https://doctorat.upc.edu/es) de la unitat de la Universitat Politècnica de Catalunya 
s’encarrega de donar suport tècnic i administratiu a la comunitat universitària vinculada als estudis de 
doctorat. Els seus principals serveis són: 

● Informació i atenció a la comunitat universitària 
● Elaboració de la normativa acadèmica 
● Suport als òrgans de govern i a les comissions acadèmiques 
● Elaboració de convenis 
● Suport en les convocatòries de programes Erasmus Mundus 

 Servei de Biblioteques i Documentació 

La Universitat compta amb 13 biblioteques distribuïdes pels campus de la UPC amb horaris amplis i de 
fàcil accés. Totes les biblioteques ofereixen a la comunitat universitària un ampli ventall de serveis com 
el préstec de llibres, l'accés a les col·leccions en paper i en format electrònic, els espais amb ordinadors, 
els espais de treball individual i de treball en grup o el préstec d'ordinadors portàtils.  Les biblioteques, 
cada vegada més, disposen de recursos d'informació en format electrònic que es poden consultar a través 
de Bibliotècnica (http://bibliotecnica.upc.edu/), la Biblioteca digital de la UPC.  A més, també es disposa 
d'UPCommons (http://upcommons.upc.edu/?locale=es) el portal d'accés obert al coneixement de la UPC 
i format per un conjunt de dipòsits institucionals amb tesis doctorals i treballs de fi de carrera, documents 
científics generats en les activitats de recerca del personal investigador i materials docents relacionats 
amb la producció acadèmica de la Universitat. 

El servei “DRAC” centralitza el registre de les activitats d’investigació i facilita la preparació de CVs per a 
les diferents convocatòries, o la preparació dels informes de seguiment. 

 Servei de Relacions Internacionals 

A través de les oficines d'acollida d'estudiants internacionals, el Servei de Relacions Internacionals 
(http://www.upc.edu/sri/es) promou la mobilitat, acull els estudiants internacionals de doctorat i facilita 
la seva integració a la Universitat. 

Des de la Unitat de Mobilitat d'Estudiants es facilita als estudiants internacionals de doctorat suport i 
informació sobre la ciutat, l'allotjament, els cursos de català i altres idiomes, l'assistència mèdica, els 
ajuts i beques, etc. 

 Servei de Llengües i Terminologia 

Aquest Servei  

(http://translate.google.com/translate?hl=ca&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.upc.edu%2Fslt) 

https://doctorat.upc.edu/es
http://bibliotecnica.upc.edu/
http://upcommons.upc.edu/?locale=es
http://www.upc.edu/sri/es
http://translate.google.com/translate?hl=ca&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.upc.edu%2Fslt
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implementa programes de suport als Doctorands per millorar la redacció de textos docents i de 
investigació en anglès, castellà i català; per millorar el coneixement de llengües i habilitats comunicatives, 
mitjançant cursos i també produeix i difon recursos on-line multilingües. 

Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca 

Aquesta Unitat (http://www.ctt.upc.edu/Beques-i-ajuts_117_ca.html) ofereix serveis d'assessorament i 
suport a la gestió de beques i ajuts pre-doctorals i post-doctorals. 

 Laboratoris 

● Els estudiants poden tenir accés als laboratoris del DECA i de les Escoles d'Enginyers Industrials 
de Barcelona i de Terrassa de la UPC 

● Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials (LERMA) 
http://lerma.upc.edu/?set_language=es 

● Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials (LITEM) 
https://litem.upc.edu/es 

● Laboratorios DECA     https://deca.upc.edu/es/laboratorios 
● Els estudiants, com a membres de la UPC, també tenen accés als recursos de càlcul oferits por el 

DECA, així com als serveis de productivitat de la suite de google (mail, meet, jamboard, drive, 
etc.) 

La opinió dels doctorands  sobre els recursos i serveis disponibles en els programes de l’àmbit d'Analisis 
estructural es recull a les enquestes que l’escola de doctorat ha passat als alumnes durant el curs 2017-
2018 (4.0/5) i 2019-2020 (3.6/5).  La valoració dels recursos disponibles en el periodo de recerca és molt 
positiva amb la majoria de respostes  dins de la forquilla de elevat grau de satisfacció, i la gran majoria 
dels estudiant aconsellaria cursar un doctorat dels oferits al DECA.  

(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_enquestes-als-doctorands) 

 
 
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 transversal, durant la visita a l’Escola de Doctorat, duta a terme 

  el 4/7/2018. 
 
EVIDÈNCIES 

 

A proveir per 
l’Escola de 
Doctorat 

▪ Documentació del SGIQ sobre el procés de garantia de la qualitat dels recursos materials 
 

 
INDICADORS 
Sobre la participació en les enquestes de satisfacció 

Edició Àmbit Enquestes % Participació 

2017 Enginyeria civil 35 79.55% 

2014 Enginyeria civil 26 78,79% 

 

http://www.ctt.upc.edu/Beques-i-ajuts_117_ca.html
http://lerma.upc.edu/?set_language=es
https://litem.upc.edu/es
https://litem.upc.edu/es
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat/copy_of_enquestes-als-doctorands
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Sobre la satisfacció dels alumnes 

Edició Valoració Enquestes % Participació 

2019/20 3,6 5 21,74% 

2017/18 4 7 25,93% 

2015/16   1 4,17% 

 

Sobre la satisfacció dels directors 

Edició Valoració Enquestes Població % Participació 

2017/18   3 7 42,86% 
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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.  
 
Extensió màxima per a aquest estàndard: 3 pàgines 
 
6.1  Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil 

formatiu pretès. 

El perfil de formació que es pretén certificar respon fonamentalment als següents criteris de qualitat: 

● Rigor en les tasques de recerca. 
● Anàlisi crítica dels resultats obtinguts: saber extreure conclusions. 
● Innovació: propostes que poden seguir un recorregut en el futur. 
● Qualitat en la producció escrita i oral (publicacions, congressos, ...). 

El sistema de seguiment i avaluació d'un estudiant per garantir la qualitat dels resultats es basa en: 

● Assignar un tutor de tesi perquè pugui ajudar a l'estudiant a escollir la temàtica sobre la qual 
durà a terme la seva tesi, valorant la viabilitat del tema escollit i la disponibilitat d'un director de 
tesi. 

● Elaboració d'un Pla de Recerca, abans de finalitzar el primer any. Aquest pla, avalat pel director, 
ha d'incloure l'estat de l'art, els objectius principals que es volen assolir, la metodologia que es 
pensa utilitzar, així com la distribució temporal dels diferents fites al llarg de el període 
d'investigació. Finalment, el doctorand ha d'incloure un pla de disseminació i explotació dels 
resultats esperats mitjançant una proposta de: (i) publicació en revistes de prestigi internacional, 
(ii) participació a congressos i, (iii) participació en projectes competitius o contracte d'I + d amb 
empreses. 

● Defensa pública de el pla de recerca davant d'un tribunal, abans de finalitzar el segon any. 
L'avaluació positiva de el pla de recerca és un requisit indispensable per a romandre en el 
programa de doctorat. 

● Redacció de la tesi doctoral, un treball original d'investigació elaborat pel doctorand que el 
capacitarà per al treball autònom en l'àmbit de la R + D + I. La comissió acadèmica del programa 
haurà de realitzar una validació de la qualitat de la tesi per tal d'autoritzar la seva lectura a partir 
d'indicis de qualitat a través de: (i) unes publicacions científiques en revistes indexades de 
reconegut prestigi internacional (JCR) generades a partir de la investigació realitzada en l'àmbit 
de la tesi doctoral, (ii) un informe raonat sobre l'adequació de la feina com a tesi doctoral per 
part de dues persones externes a el programa ia la UPC, que siguin expertes en la matèria de la 
tesi. 

Els estudiants matriculats en el programa han de generar i actualitzar el Document d'Activitats de 
l'Doctorand (DAD), un instrument d'avaluació continuada de l'investigador en formació, avaluat 
anualment per la Comissió Acadèmica de el programa. Al DAD figuren totes les activitats relacionades 
amb l'activitat investigadora del doctorand, i en particular: 

● El Pla de Recerca 
● La formació investigadora específica o transversal rebuda 
● La participació en congressos o seminaris 
● El registre de les seves publicacions en revistes d'investigació 
● La participació en projectes competitiu de R + D 
● Estades de recerca en centres externs i / o estrangers 

Tant el projecte, com les presentacions i els informes de seguiment estan pautats en un calendari 
acadèmic proposat per la Unitat i aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa. 
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Des del punt de vista formatiu, el Programa de doctorat impulsa la realització d’estades internacionals 
e n  a l t r e s  c e n t r e s  d e  r e c e r c a . En  a q u e s t  s e n t i t  é s  t e n e n  e n  c o mp t e  l e s  
c o l ∙l a b o r a c i o n s  s i g n a d e s  e n  e l s  convenis de doctorat o també les que mantenen els diferents 
grups d’investigació. D’aquesta manera s’intenta que els estudiants puguin gaudir de la menció 
internacional al títol de doctor. 

Es considera que el grau de compliment d‘aquest estàndard queda confirmat amb els indicadors 
resultants que es poden comprovar al llibre de dades UPC 

Al respecte, es considera que el nombre de tesis defensades és adient i proporcionat al flux d’estudiants 
del programa i que totes les tesis són coherents amb el perfil formatiu del programa. Les excel·lents 
qualificacions atorgades avalen tant les activitats de formació com la seva avaluació i seguiment 
continuat al llarg dels anys de durada. 

Les avaluacions no satisfactòries es corregeixen normalment en el període d'avaluació següent. 

Així, es considera que els estudiants adquireixen les competències formatives específiques i altres 
competències i habilitats transversals que els habiliten per a una activitat acadèmica i professional d’alt 
nivell. 

Els objectius queden plenament assolits en la qualitat de les tesis doctorals presentades, els resultats de 
les quals han donat lloc a publicacions d´alta qualitat i elevat índex d´impacte en revistes internacionals 
de primer nivell. Cada vegada són també més nombroses les tesis doctorals del  programa que es 
presenten com a compendi de publicacions. A tal fi, el programa de doctorat exigeix un mínim de 3 
publicacions en revistes indexades. 

 

GPAQ indica que no es fa referència si es disposen de criteris d’ avaluació, per exemple mitjançant un 
sistema de rúbriques, per avaluar l'assoliment de les competències, especificades a la memòria del 
programa de doctorat, tant a les tesis doctorals com a les activitats formatives …. per tant proposo que 
poseu …. 

 

Per millorar la claredat i transparència del procés d'avaluació del projecte de recerca i de la defensa de 
tesis proposem la Millora M4 [DOC000001397.M.1.2021] i la Millora M5 [DOC000001397.M.1.2021] que 
tenen com a objectiu elaborar  una rúbrica  

  
 
6.2  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de 

doctorat. 

Al programa de doctorat la majoria dels alumnes treballen en la seva tesi a temps complet (TC); 
els estudiants a que realitzen el doctorat a temps parcial (TP), són pocs casos i en general 
compaginen els seus estudis amb el treball. 

Pel que fa a la durada dels estudis, en general ha anat baixant ja que s’ha augmentat l’èmfasi en 
l’excepcionalitat de la duració dels estudis superior als 3 anys establerts. En aquest sentit, la 
durada mitjana dels estudis ha progressat des dels 5,64 anys de mitjana el curs 2015-2016, fins 
als 4 anys el curs 2019-2020. 

La quantitat d’estudiants que han fet estades de recerca (i que per tant tenen menció 
internacional) ha pujat del 14% el 2013-14, al 33% el 2019-20, fet que indica l’augment de la 
internacionalització del programa de doctorat. 
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GPAQ troba a faltar la diferenciació dels indicadors entre alumnes pre-EEEs i EEEs . Jo afegiria 
alguna cosa aixi….. 
 
Hem de tenir en compte que l’indicador que diferencia els temps complets dels temps parcials 
no ha estat implementat al programa de gestió Prisma, que fins el curs 19-20, no permetia 
diferenciar-los, per tant les dades de TC i TP en la durada dels estudis i en tesis defensades no 
son extraíbles i no son fiables  al llibre de dades. 
 

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

programa doctorat. 
 

INDICADORS 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjh

mM2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9 
 
Sobre la Inserció laboral 
 

Edició Enquestes Satisfaccio 
estudis 

Satisfaccio 
amb la 
feina 

Taxa 
d'adequ

acio 

Taxa 
d'ocupac

io 

Sí, 
repetiria 
estudis 

Taxa 
contract

e fix 

2017 4 3,75 6 100% 100% 100% 75% 

2014 5 5 5,6 100% 100% 100% 20% 

2008 4 5 6 0% 100% 75% 0% 

 

Les dades de que es disposa (veure taula superior) indiquen que la taxa d’ocupació ha pujat del 84 al 
94% entre els cursos 14-15 i el 17-18, a l’igual que la taxa d’adequació de la feina als estudis. 

D'altra banda, les línies d'investigació proposades pels professors que formen part d'aquest programa 
de doctorat es deriven en la seva àmplia majoria de propostes de projecte competitives a nivell nacional 
o europeu on les empreses són les que defineixen les línies de treball i les seves necessitats reals. A més 
hi ha una estreta col·laboració amb moltes empreses a través de contractes de col·laboració on una 
vegada més són aquestes últimes les que defineixen les seves necessitats. 

La percepció (qualitativa) dels professors del programa de doctorat és que l’empleabilitat dels estudiants 
que surten d’aquests estudis és alta, ja sigui a nivell de continuar amb la carrera acadèmica, com a nivell 
de incorporació al mercat laboral a nivell d’indústria. 

 
 
 
EVIDÈNCIES 

 

A proveir per 
l’Escola de 
doctorat  

▪ Documentació del SGIQ sobre els processos associats amb el desenvolupament del  programa de 
doctorat i la recollida i l’anàlisi dels resultats per a la millora 
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▪ Tesis doctorals generades en el marc del programa de doctorat  

▪ Informació sobre activitats formatives i sistemes d’avaluació  
 

INDICADORS 
 

INDICADORS 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20  
Tesis generades en el programa 14 8 14 7 6 3 4  
Percentatge d'abandonament del 
programa 4,8% 

6,9% 9,4% 2,2% 
6,5% 14,8% 0,0%  

Percentatge de tesis amb Cum Laude 79% 75% 93% 86% 83% 100% 100%  
Percentatge de doctors amb menció 
internacional 14,3% 25,0% 28,6% 28,6% 33,3% 33,3% 33%  
         
Nombre de tesis defensades a temps 
complet 14 8 14 7 6 3 4  

Nombre de tesis defensades a temps 
parcial 

Aquest punt s'ha implementat aquest any a prisma. 
No es tenen dades al GPAQ.  
Les dades de la nostra unitat mostren 1 tesis a TP i 3 a 
TC en el curs 19-20  

Percentatge d'estudiants del programa de 
doctorat que han realitzat estades de 
recerca 14,3% 25,0% 28,6% 28,6% 33,3% 33,3% 33%  

 
 

 
 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 
 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Proporció de tesis defensades 
per estudiants noies 2/14 0/7 0/6 0/2 1/4 

 
 
El programa de doctorat té molt poques estudiants en proporció al nombre total d’estudiants, tal com 
es pot veure a la taula superior. Això es deu al fet que l’entrada d’estudiants noies és molt més baixa, i 
no pas a un grau d’abandonament superior en les noies.  
Des de l’escola i el programa de doctorat s’està treballant en revertir aquesta tendència, per exemple a 
través d’accions de promoció com el programa STEM UPC, xerrades de promoció en instituts de 
secundària, accions en xarxes socials etc. 
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3. Pla de Millora 

 

 
Relació de propostes de millora 

Cal fer constar les propostes de millora corresponents a l'acreditació i donar resposta concreta a les accions que 
s’havien proposat i planificat als seguiments anteriors. 

La informació l’haureu de registrar prèviament a l’apartat “Pla de millora” de l’aplicació SAT i després descarregar-la 
per adjuntar-la en aquest apartat. 
 

 
Millora M1 elaborar un recurs que aporti  transparència i claredat de línies i temes d’estudi amb l’objectiu 
que els directors del programa puguin mostrar als alumnes la oferta i a l’alumne li faciliti el fet de trobar 
direcció. [DOC000001397.M.1.2021] 
 
MIllora M2 Elaborar una ponderació dels indicadors que valorem en els alumnes. [DOC000001397.M.1.2021] 
 

MILLORA M3 (recomanada per GPAQ): Augmentar la participació de professorat estranger. 
[DOC000001397.M.1.2021] 

 
MILLORA  M4 [DOC000001397.M.1.2021] Elaborar rúbrica de la defensa del PR  

 

 MILLORA M5 [DOC000001397.M.1.2021] Elaborar  rúbrica de  l'avaluació de la defensa de tesis 
 
 
Valoració global del Pla de Millora . PENDENT 

Cal fer una breu valoració del Pla de Millora del programa de doctorat prioritzant les principals línies d’actuació i també 
comentant les propostes de millora tancades o que resten obertes de seguiments anteriors. 

 
 
 
  

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

En aquest apartat cal introduir les evidències que suporten l’informe d’acreditació. Aquestes evidències han d’estar 
disponibles i accessibles per als membres del Comitè d’Avaluació Externa (CAE). 
 
 

Nom de l’evidència Localització (URL) 
Dades indicadors GPAQ https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=d

octorat 
Informes per programa dels indicadors de qualitat 
ubicats al web de l’Escola de Doctorat 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzBmOTA
2ZjYtZmY4NS00NjFkLWFjMzEtNDhhNGRhZjhmM
2I0IiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05Zj
FhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9 

Documents de Verificació i Seguiment https://genwebv4.upc.edu/doctoratnou/ca/programe
s/analisi-estructural 

Web del programa al departament d'Enginyeria Civil 
i Ambiental-DECA 

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-
recerca/doctorat/analisi-estuctural 

Pàgina de la web del DECA on es mostra  l'evolució 
dels indicadors del programa (RD99) 

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-
recerca/doctorat/analisi-estuctural/xifres-del-
programa 

Web del programa en Escola de Doctorat  https://genwebv4.upc.edu/doctoratnou/ca/programe
s/analisi-estructural 

Web d’enquestes als estudiants  https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doct
orat/copy_of_enquestes-als-doctorands 
 

Pàgina de l’Escola de Doctorat  on es mostra 
l'evolució dels indicadors del programa (RD1396 i 
RD99)  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWUxOTFk
MWYtMTgwMy00Y2ViLThlZTctY2Q0MjdjZDg0ZDN
iIiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFh
LWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9 

Portal Producció científica UPC-FUTUR https://futur.upc.edu/ 
 
 
 

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


Relació de Propostes de Millora 

 

DOC000001397.M.1.2021  

Augmentar el percentatge de participacio de professorat estranger  

Càrrec: coordinador del Programa de doctorat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: S'ha detectat que es podria augmentar el numero de professors 
estrangers en la direcció de tesis doctorals. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Augmentar un 10% el numero de professors estrangers en la 
direcció de tesis doctorals. 

Accions 
proposades: ....... 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Internacionalització de les direccions 

Abast: Programa de doctorat en Anàlisi Estructural  

Prioritat: baixa  

Termini: 13/1/2024 

Estat: No iniciada  
 

DOC000001397.M.2.2021  

Elaboracio de documentacio ponderant requisits d'admissio  

Càrrec: coordinador del Programa de doctorat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Un percentatge d'alumnes que sol.liciten ser admesos demanen 
explicacions del perquè no han estat admesos al programa 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Tenir ponderats els resquitis d'admissió per poder tenir mes 
transparència amb l'alumne sol.licitant 

Accions 
proposades: 

Taula excel amb els indicadors marcats en la verificació i els 
consensuats per la comissió. Atorgar un percentatge. Aconseguir 
un numero raonat de l'ordre d'accés. Valoració de la comissió un 
cop al mes.  



Indicadors i 
valors 
esperats: 

aula valorativa dels indicadors amb pesos definits i consensuats 

Abast: Programa de doctorat en Anàlisi Estructural  

Prioritat: baixa  

Termini: 27/1/2024 

Estat: No iniciada  
 

DOC000001397.M.3.2021  

Elaboracio de rubrica per avaluacio de PR  

Càrrec: coordinador del Programa de doctorat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 
Voluntat de plasmar de manera clara i transparent què es valora 
a l'hora d'avaluar la satisfacció amb el Pla de recerca i com es 
quantifica 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Rúbrica pel PR  

Accions 
proposades: 

Elaborar una taula amb els indicadors a avaluar Ponderar -los 
Annexar a l'acta d'avaluació  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Transparència  

Abast: Programa de doctorat en Anàlisi Estructural  

Prioritat: baixa  

Termini: 27/1/2024 

Estat: No iniciada  
 

DOC000001397.M.4.2021  

Elaboracio de rubrica per avaluacio de defensa de tesis  

Càrrec: coordinador del Programa de doctorat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Voluntat de transparència en l'avaluació deles defenses de tesis  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  



Objectius a 
assolir: Rubrica amb els aspectes a valorar en la defensa de tesis 

Accions 
proposades: 

Taula amb els valors indicats Ponderació Eines per decidir el 
Cum Laude 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Transparencia 

Abast: Programa de doctorat en Anàlisi Estructural  

Prioritat: baixa  

Termini: 27/1/2024 

Estat: No iniciada  
 

DOC000001397.M.5.2021  

Dotar als directors d'un recurs per mostrar la oferta de temes 
d'estudi  

Càrrec: coordinador del Programa de doctorat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
La comissió pateix la falta d'un lloc, actualitzat de manera 
personal i continua, on els directors mostrin els temes i les 
informacions necessàries per poder assignar als alumnes 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Que els directors del programa puguin mostrar als alumnes la 
oferta Facilitar a l’alumne el fet de trobar una direcció adequada 
a les seves expectatives 

Accions 
proposades: 

Crear un espai al web del programa en el departament DECA 
Elaborar plantilla d'oferta Fer difusió entre els directors perquè 
l'emplenin Recordar un cop a l'any que es posi al dia  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Transparència i claredat  

Abast: Programa de doctorat en Anàlisi Estructural  

Prioritat: mitja  

Termini: 27/1/2023 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Reunió amb TIC per buscar espai en el web S'esta elaborant l 
aplantilla de l'oferta 
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