
ÒRGANS  AMB  RESPONSABILITATS  EN  EL  SEGUIMENT  DE  LA  QUALITAT  I  LA  MILLORA 

CONTINUA DELS PROGRAMES DE DOCTORAT 

 

El seguiment de la qualitat de cada programa de doctorat és responsabilitat del Coordinador de 
doctorat  (i/o de la Comissió de Doctorat, o òrgan responsable del POP, segons els casos) 

A més, el Responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (RSIGQ) del Centre té com a 
responsabilitat fer una anàlisi global del funcionament del Sistema Intern de Garantia de la 
Qualitat (SIGQ) del centre i del desenvolupament de totes las titulacions del centre. 

Addicionalment, en cadascun dels processos de l’SIGQ es defineixen les responsabilitats 
específiques i es recullen en la fitxa de procés corresponent. 

A banda, hi ha dues comissions d’àmbit més general que tenen competències i/o funcions 
relatives al seguiment de la qualitat del doctorat.  

 
Comissió d’Assegurament de la Qualitat del Doctorat  

La comissió d’assegurament de la Qualitat del Doctorat va néixer amb l’objectiu de 
desenvolupar un Model Intern d’assegurament de la qualitat de la docència de la URV adaptat 
al postgrau, per donar resposta als requeriments interns i externs de garantia de qualitat dels 
estudis de doctorat marcats pel RD 1393/2007 i per les futures convocatòries de Menció de 
Qualitat definides en aquell nou context. 

Per tant, aquesta comissió te entre les seves competències la revisió i adaptació del Sistema 
Intern de Garantia de la Qualitat dels centres de la URV a les necessitats i característiques de 
garantia de qualitat dels estudis de màster i doctorat. 

Composició: 
La comissió està formada per 14 membres. Compta amb 10 coordinadors de doctorat 
representant tots els àmbits de coneixement, 2 membres de l’Escola de Postgrau i Doctorat 
més 2 assessors metodològics del Gabinet Tècnic del Rectorat: 

Representants de l’àmbit de les Ciències Experimentals 

- Dra. Itziar Ruisanchez 
- Dra. M. Jesús Torija 

Representants de l’àmbit de les Tecnologies 
- Dr. Josep Font 
- Dr. Francesc Serratosa 

Representants de l’àmbit de les Ciències de la Salut 
- Dra. Teresa Colomina 
- Dra. Carme Ferré 

Representants de l’àmbit de les Ciències Socials 
- Dr. Joan Picó 
- Dr. Ignasi Brunet 

Representants de l’àmbit de les Humanitats 
- Dr. Robert Sala 
- Dr. Urbano Lorenzo 

Representants de l’Escola de Postgrau i Doctorat 
- Dra. Aurora Ruiz, Directora de l’Escola 
- Dra. M. José Rodríguez, tècnica especialista de l’Escola 

Representants del Gabinet Tècnic del Rectorat 
- Sra. Sara Gimeno, coordinadora de la Unitat de Qualitat i Planificació 
- Sr. Roc Arola, tècnic de suport a la direcció 

 



Comissió de Postgrau i Doctorat. 

Està presidida per la Vicerectora de Postgrau i Formació Permanent i integrada per professors 
representants dels departaments, instituts i centres implicats en algun programa de postgrau, 
tots ells amb responsabilitat al POP. La Comissió vetlla, amb el suport de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat, per facilitar que es compleixin els estàndards de qualitat establerts i necessaris per a 
garantir l’acreditació dels ensenyaments de postgrau de la URV. També exerceix les 
competències normatives per al bon desenvolupament diari dels programes de postgrau. 


