GARANTIES DE QUALITAT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
En la mesura que els Estudis de Doctorat constitueixen el darrer període formatiu
per a la recerca, el Departament d’Antropologia Social i Cultural va portar a terme,
en el moment de la seva activació, les següents mesures orientades a garantir la
qualitat dels estudis/programa:


Creació de la Comissió del Programa de Doctorat: composta per sis
membres, entre els quals hi ha el Director del Departament. La seva
constitució respon a la voluntat de vetllar per la coherència y qualitat de
l’oferta formativa de doctorat, així com d’articular el dret dels estudiants a
disposar d’un òrgan vinculant en el seguiment d’activitats acadèmiques i en la
resolució d’eventuals conflictes.



Confecció d’una Llista de distribució en línia: que engloba a la totalitat
d’estudiants en actiu de les diferents promocions. Aquesta llista suposa un
canal directe de comunicació entre la coordinació del programa i els/les
estudiants.



Seguiment de l’activitat durant el període investigador: Segons les fases
esmentades en l’apartat d’activitats formatives i de seguiment: proves de
seguiment i informes del / de la directora/a de la tesi.

Procediments i mecanismes orientats a assegurar que el Programa de
Doctorat està ben dissenyat i incorpora periòdicament millores i innovacions:
-

Pàgines web UAB i Departament.

-

Comissió de Doctorat.

-

La Coordinació, la Comissió delegada d’Esudis de Doctorat, i els/les
directors/es i tutors/es de Tesi doctorals.

-

Consell de Departament (amb representants d’estudiants).

-

Llistes de distribució.

-

Campus virtual.

1

Procediments i mecanismes orientats a assegurar que el programa de doctorat
es desenvolupa segons allò previst:
-

Comissions pertinents.

-

Proves anuals de Seguiment -Avanç de les Tesis doctorals.

-

Representants d’estudiants.

-

Sessions semestrals de seguiment i avaluació.

-

Reunions de professorat.

-

Llistes de distribució.

-

Campus virtual (interactiu).

-

Fulls de signatura a l’aula (Deganat de la Facultat).

Procediments i mecanismes orientats a recollir, analitzar i revisar els resultats
del programa de doctorat:
-

Comissions pertinents, els integrants de les quals participen en el Programa
de Doctorat.

-

Sessions semestrals d’avaluació.

-

Llistes de distribució

-

Reunions de professorat.

Informació pública sobre el Programa de Doctorat:
-

Pàgines web UAB i Departament.

-

Jornada informativa Departament (a estudiants del darrer curso de grau i del
Màster).

-

Jornada de portes obertes UAB.

-

Llistes de distribució.
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