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1. Presentació del programa de doctorat 
 

Context 

 

El Programa de Doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, 

Policies and International Relations (en endavant, programa de doctorat) es va implantar el curs 

2014-15, i deriva de la fusió de tres programes de doctorats anteriors: el Doctorat en Ciència Política, 

el Doctorat en Polítiques Públiques i el Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea. 

Amb la fusió d’aquests tres programes de doctorat, el Programa de Doctorat reuneix per primera 

vegada programes amb trajectòries diverses amb un balanç molt important d’investigadors i tesis 

defensades amb èxit. La creació del Programa de Doctorat va pretendre, per tant, donar un salt de 

qualitat i d’exigència acadèmica, reunint línies de recerca interconnectades i sumant investigadors 

de prestigi internacional en els seus camps respectius. Els beneficis per als estudiants de doctorat 

són evidents, tant per l'indubtable augment en la qualitat i la quantitat del conjunt, com per les 

potencialitats que permet l'encreuament de perspectives i de línies de recerca. 

 

El Programa de Doctorat PPIR s’articula en tres àmbits de recerca: la Ciència Política, les Polítiques 

Públiques i les Relacions Internacionals. Cadascun d’aquests àmbits s’articula en tres unitats 

organitzatives de la UAB: la Unitat de Ciència Política i de l’Administració (Departament de Ciència 

Política i Dret Públic), l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i l’Àrea de Dret Internacional 

Públic i Relacions Internacionals (Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques). Les 

tres unitats organitzatives han experimentat un important avenç en recerca competitiva i en 

transferència durant els darrers anys; a més, són presents en diferents xarxes internacionals 

acadèmiques i de recerca. Resulta molt significatiu que els professors dels tres àmbits han produït 

un elevat nombre de publicacions, la majoria de les quals compleixen criteris internacionals de 

qualitat (articles en revistes indexades als primers quartils JCR, publicacions en editorials 

internacionals de referència, i publicacions en revistes nacionals i internacionals que compleixen 

diferents criteris d’indexació i avaluació). 

 

La perspectiva de la Ciència Política es desenvolupa principalment a la Unitat de Ciència Política i 

de l’Administració (Departament de Ciència Política i Dret Públic) de la UAB. Les línies de recerca i 

la producció científica de la Unitat abasta àmbits centrals de la Ciència Política, incloent els estudis 

sobre la democràcia, institucions i política comparada, comportament i actituds polítiques, política 

i institucions de la UE, comunicació política, partits i elits polítiques, polítiques públiques i 

administració pública, entre d’altres. A més a més, aquestes línies de recerca reflecteixen un alt grau 

de col·laboració interdisciplinària en temes de migració, moviments socials, estudis urbans i de medi 

ambient.  

 

La perspectiva de Polítiques Públiques es desenvolupa a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 

(IGOP). La recerca realitzada a l’IGOP pretén aplicar coneixements i habilitats a l’anàlisi rigorosa i 
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contrastada de les problemàtiques socials, polítiques i econòmiques, que caracteritzen l’entorn 

globalitzat en el que vivim, amb l’objectiu no sols de millorar el coneixement de la realitat, sinó 

també d’incidir en els processos d’intervenció i transformació d’aquesta realitat. Els principals 

àmbits de recerca inclouen: política social comparada, polítiques de benestar, governança urbana, 

innovació democràtica i territorialitat i identitats col·lectives. 

 

La perspectiva de les Relacions Internacionals es desenvolupa a l’Àrea de Dret Internacional Públic 

i Relacions Internacionals. Les línies de recerca de la perspectiva de les Relacions internacionals 

abasten àmbits centrals en la disciplina, com ara el multilateralisme i les institucions internacionals, 

l’anàlisi de conflicte, estudis sobre la pau, seguretat internacional, defensa i terrorisme, 

desenvolupament, drets humans, medi ambient, relacions Euro-mediterrànies i política exterior de 

la UE i d’Espanya. 

 

La creació del ‘Programa de Doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions 

Internacionals / Politics, Policies and International Relations’, com hem dit, perseguia generar un 

nou programa de doctorat que integrés personal investigador i doctorands/e d’àmbits disciplinaris 

molt interconnectats, optimitzar les potencialitats formatives i d’investigació i generar noves 

sinèrgies acadèmiques. És important assenyalar que el nou programa recull l’experiència de 

l’anterior Programa de Doctorat en Ciència Política, que va obtenir la Menció de Qualitat en el seu 

moment i la Menció d’Excel·lència l’any 2010-2011.  

 

El Programa de Doctorat "Programa de Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions 

Internacionals / Politics, Policies and International Relations” va ser avaluat Favorablement per 

l’AQU amb data 8/7/2014. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes va verificar el programa 

de doctorat el 23/07/2014, publicant la Resolució de Verificació del Consell d’Universitats amb data 

24/7/2014. Amb data 25/7/2015, el Departament d’Economia i Coneixement va reconèixer la 

implantació del Programa de Doctorat.  

 

El Programa de Doctorat PPIR es va implantar el curs 2014-15, i, en el moment de la seva creació, 

va conviure amb altres programes de doctorat, en fusionar tres programes de doctorat que van 

deixar d’existir: el Programa de Doctorat en Ciència Política del Àrea de Ciència Política i de 

l’Administració, el Programa de Doctorat en Polítiques públiques i Transformació social de l’IGOP i 

del Programa de Doctorat de Relacions Internacionals i Integració Europea de l’Àrea de Dret 

Internacional Públic i Relacions Internacionals. Per tant, es va organitzar la transició dels/les 

doctorands/es que feien la tesi en el marc del RD 1393/2007 cap al programa de doctorat regulat 

pel RD 99/2011. La transició dels tres programes anteriors al nou programa de doctorat va suposar 

un trasllat d’alguns dels doctorands pels cursos 2016-2017 i 2017-2018. Aquest fet es va traduir en 

un increment addicional del nombre de doctorands/es.  

 

https://uab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/1003280_uab_cat/EVGgQ0x65kRGuDPgkSFBm8sBouquLCKb05JGAMkPgWmJZA?e=PJVNfU
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Finalment, el compromís del personal docent i investigador que forma part del Programa de 

Doctorat amb la formació i la investigació de qualitat va ser reconegut amb la distinció de l’AQU de 

l’Acreditació en el progrés vers l’Excel·lència dels Graus i Màsters Universitaris en el que la pràctica 

totalitat del personal docent i investigador que hi està vinculat, forma part del professorat del 

Programa de Doctorat: 

 

• Grau en Ciència Política y Gestió Pública: Acreditat en progrés vers l’excel·lència amb data 

27/12/2016 

 

• Màster Universitari en Ciència Política (Political Science): Acreditat en progrés vers l’excel·lència, 

amb data 27/12/2016 

 

• Màster Universitari en Gestió Pública: Acreditat en progrés vers l’excel·lència, amb data 

23/12/2016 

 

• Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament: Acreditat en 

progrés vers l’excel·lència, amb data 23/12/2016 

 

El Programa de Doctorat ha potenciat el seu compromís amb la formació de qualitat i l’excel·lència 

internacional. Seguint les tendències internacionals, el Programa de Doctorat presenta actualment 

una molt alta projecció internacional, procedent tant de la seva trajectòria prèvia, com de la seva 

mateixa força i capacitat actual, reforçada i ampliada amb la integració dels tres programes de 

doctorats previs. Aquesta projecció s'ha anat reflectint en el perfil dels estudiants, en les seves altes 

taxes de mobilitat, en l’alt número de tesis amb menció internacional i en l’important volum de 

publicacions internacionals dels doctorands/es. 

 

Igualment, les activitats de recerca dels investigadors/es involucrats/des al programa es realitzen 

insertes en xarxes i col·laboracions acadèmiques a nivell internacional, fet que genera un àmbit 

acadèmic estimulant per als nostres estudiants. El programa posa èmfasi en la formació i recerca en 

anglès, de manera que els estudiants sense coneixement de castellà o català poden seguir el 

programa. 

 

Finalment, el Programa de Doctorat PPIR ha signat els següents convenis de cotutela amb 

universitats estrangeres: 
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Taula 01: Col·laboracions amb conveni 

Codi Institució Descripció Centre 

01 Universitat de Venezia 

Itàlia 
Conveni de cotutela Públic 

02 Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

Brasil 
Conveni de cotutela Públic 

03 Université Paris Nanterre 

França 
Conveni de cotutela Públic 

04 Université Jean Monnet SAINT-ETIENNE 

França 
Conveni de cotutela Públic 

  

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat s’encarrega de direcció i coordinació del 

programa, del disseny i l’actualització de les activitats formatives, de la selecció dels/els estudiants, 

de garantir la qualitat del programa, de fer el seguiment de les tesis dels/les doctorands/es, 

d’autoritzar els dipòsits de tesis doctorals, i en general, de vetllar per l’excel·lència del programa. La 

Comissió Acadèmica està integrada per un membre de cadascuna de les tres unitats organitzatives 

que integren el programa i té caràcter rotatiu. Actualment, la CA està formada per: 

• Dra. Nuria Font Borrás (Coordinadora) 

• Dra. Lara Maestripieri 

• Dr. Rafael Grasa Hernández 

 

Els òrgans de direcció del programa de doctorat sempre han tingut una important presència de 

dones. La composició de la comissió acadèmica i la coordinació en termes de gènere al llarg dels 4 

mandats, ha estat la següent: 
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Període Coordinació 
Sexe 
nom 

Comissió acadèmica 
nr. dones / total 

noms 

2014-15 
Dona 

Eva Ostergaard-Nielsen 

3/3 
Eva Ostergaard-Nielsen 

Margarita León 
Laura Feliu 

2015-16 
Dona 

Nuria Font 

3/3 
Nuria Font 

Margarita León 
Laura Feliu 

2017-19 
Dona 

Margarita León 

3/3 (2/3) 
Margarita León 

Nuria Font 
Laura Feliu / Rafael Grasa 

 
2019-21 

Home 
Rafael Grasa 

2/3 
Rafael Grasa 

Margarita León 
Eva Ostergaard-Nielsen / Nuria Font 

2021 - avui 
Dona 

Nuria Font 

2/3 
Nuria Font 

Margarita León / Lara Maestripieri 
Rafael Grasa 

 

 

Objectius 

 

L'objectiu del Programa de Doctorat PPIR és la formació d'investigadors/es amb alts nivells de 

coneixement i capacitat analítica rellevant per a una carrera acadèmica o professional d'àmbit 

internacional. El candidat/a que obtingui el seu doctorat haurà consolidat un ampli ventall de 

competències transferibles i aplicables a treballs de l'àmbit de l'educació superior, de recerca i 

d'altres sectors tant públics com privats que requereixin coneixements especialitzats.  

 

A més dels coneixements especialitzats d'un camp particular de la ciència política, les polítiques 

públiques o les relacions internacionals, els doctors/es titulats/es en el nostre programa comptaran 

amb l'experiència i competència per al disseny de projectes de recerca, la resolució de les qüestions 

metodològiques centrals dins de les ciències socials, així com les habilitats de comunicació oral i 

escrita, juntament amb una alta capacitat d'autoaprenentatge, essencial per als diferents projectes 

en els quals els doctors/es del nostre programa participin. Finalment, el programa de doctorat 

ofereix una formació que permet als/les doctors/es participar en xarxes nacionals i internacionals, 

així com entrar en el mercat de treball internacional. 
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El Programa de Doctorat ofereix un programa d’activitats formatives orientat a garantir que els /les 

doctorands/es puguin: 

• Dissenyar i implementar de manera rigorosa un projecte de recerca original, rellevant en el seu 

àmbit disciplinar, i capaç de generar contribucions teòriques, empíriques o aplicades de 

rellevància. 

• Disposar de coneixements avançats sobre debats teòrics rellevants en el seu àmbit disciplinar i 

sobre mètodes i tècniques de recerca. 

• Difondre els resultats de recerca de manera solvent en entorns altament internacionalitzats i 

exigents. 

• Connectar el coneixement de les realitats polítiques i socials amb la intervenció i la transformació 

d’aquesta realitat en l’àmbit local, nacional, europeu i internacional. 

 

Els punts forts del Programa de Doctorat a l’hora de garantir la formació dels/les doctorands/es són 

els següents: 

 

1. Ser un doctorat altament internacionalitzat, atès que: 

• Ofereix a l’estudiant un entorn de treball internacional i multicultural 

• Disposa d’un equip de directors/es amb perfils molt internacionalitzats 

• Organitza les activitats formatives en anglès 

• Promou estades dels estudiants en centres internacionals 

• Promou la publicació en revistes internacionals amb indicis de qualitat 

• Promou la realització de tesis amb Menció Internacional 

2. Comptar amb cinc línies de recerca que, en el seu conjunt, cobreixen els àmbits més rellevants 

de la Ciència Política, les Polítiques Públiques i les Relacions Internacionals 

3. Comptar amb un professorat compromès amb la docència i amb l’excel·lència internacional. 

4. Oferir un programa formatiu que dota els i les estudiants amb les eines teòriques i 

metodològiques necessàries per dissenyar i implementar la seva recerca i per produir tesis de 

qualitat elevada 

5. Disposar de diferents mecanismes de seguiment dels/de les doctorands/es que permeten traçar 

l’evolució del doctorat 

6. Oferir atenció personalitzada als doctorands/es, tant mitjançant la coordinació i els responsables 

de les tres unitats com mitjançant el personal de gestió administrativa 
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Les 5 línies de recerca del Programa de Doctorat són les següents: 

 

Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques 

• Anàlisi de política pública, avaluació de política pública, política pública i administració 

pública, innovació en el sector públic, descentralització i governs sub-nacionals, democràcia 

i participació política 

 

Polítiques socials i urbanes 

• Governança urbana, polítiques urbanes, polítiques socials, innovació democràtica, internet 

i política 2.0, territorialitat, societat i identitats col·lectives 

 

Democràcia, elits, partits i ciutadania 

• Estabilitat i canvi en actituds polítiques, comportament polític, protestes, mitjans de 

comunicació digitals, partits polítics, partit i elits governamentals, comunicació política, 

identitat nacional, migració i política transnacional 

 

Governança i Integració Europea 

• Sistema institucional de la UE i decisions preses, política d'UE i interrelacions institucionals, 

europeïtzació de polítiques, governança multinivell, economia política internacional i 

integració econòmica 

 

Relacions Internacionals 

• Unió Europea i política estrangera espanyola, multilateralisme i institucions internacionals, 

anàlisi de conflicte, resolució, transformació i peacebuilding, assumptes en relacions 

internacionals: desenvolupament, drets humans, entorn, MENA i relacions euro-

mediterrànies 

 

 

Principals indicadors de qualitat 

 

Des de la implantació del programa de doctorat, aquest ha fet un esforç per assolir de la manera 

més satisfactòria possible l’objectiu de formar a doctors/es amb alts nivells de coneixement i 

capacitat analítica. La Taula 02 presenta un resum dels principals indicadors de qualitat del 

Programa de Doctorat, evidenciant la praxis del doctorat pel que fa a l’assoliment de l’objectiu 

pretès (s’inclouen indicadors pels cursos 2021 i 2022). Els indicadors relatius als diferents Estàndards 

d’aquest Autoinforme seran desenvolupats en els apartats corresponents. 
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Taula 02: Principals indicadors de qualitat del programa de doctorat PPIR (2021/2022) 

Rànkings 

 

Posició 2 entre les universitats espanyoles al rànquing U-ranking Universidades 

Españolas (2021) 

Posició 92 (top 100) de la UAB de les millors universitats al QW Sorld University 

Rankings by Subject, a l’àmbit de Ciències Socials i Management (2022) 

Posició 178 mundial (top-200) de la UAB i líder de les universitats espanyoles al 

Ranking QS WUR 2023 

Posició 2-4 en el ranking espanyol en el Academic Ranking of World Universities 

Shangai (2021) 

Distincions Segell de qualitat d’Acreditació Excel·lent del Grau en Ciència Política i Gestió Pública, 

de l’AQU al 2016 

Segell de qualitat d’Acreditació Excel·lent del Master in Political Science, de l’AQU, al 

2016 

Segell de qualitat d’Acreditació Excel·lent del Màster en Gestió Pública, de l’AQU, al 

2016 

Segell de qualitat d’Acreditació Excel·lent del Màster Universitari en Relacions 

Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, de l’AQU, al 2016 

Doctorands/es Curs 2020-21:  

• 46 estudiants matriculats 

• 50% del total dels/les estudiants matriculats són dones 

• 63,64% dels nous ingressos de procedència internacional 

• 90,91% dels estudiants a dedicació complerta 

 

Moment de realitzar l’Autoinforme (Maig 2022, curs 2021-22 no tancat):  

• 48 matriculats/es  

• 47,91% dels estudiants són dones 

• 21,43% dels nous ingressos de procedència internacional 

• 100% dels estudiants a dedicació complerta 

• 37,83% dels/les doctorands/es han gaudit d’una beca 

• 35,41% dels/les doctorands/es actuals disposen de beca 

• 28,57% dels/les estudiants de nou ingrès gaudeixen de beca 
 

Professorat El 100% del professorat està vinculat a un SGR (AGAUR) 

El 53% del professorat són dones 

En el moment de realitzar l’Autoinforme (Maig 2022, sense incloure les baixes 

produïdes): 

82,35% del professorat actiu en el programa té sexennis vius d’investigació 

100% dels directors/es (del programa) de tesi defensades tenen sexenni de recerca 

vigent  

49 sexennis de recerca acumulats (62 sexennis si es computen els dels professors que 

s’han desvinculat de la UAB des de la darrera modificació) 

 

 

https://siq.uab.cat/siq_doc/1300?seccio=acces
https://siq.uab.cat/siq_doc/1300?seccio=acces
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Taula 02: Principals indicadors de qualitat del programa de doctorat PPIR (2021/2022) 

Recerca Totes les línies de recerca compten amb trams vius de recerca 

Del conjunt de de projectes vius (Maig 2022) el 100% són de projectes competitius 

Del conjunt de projectes vius (Maig 2022), el 77,9% del finançament prové de la UE, el 

12,1% prové de l’àmbit estatal, i el 10% prové de l’àmbit català 

4 de les 5 línies de recerca tenen projectes europeus vius 

El finançament de projectes vius (Maig 2022) per les recerques és de 2.305.321,5€ 

Finançament de projectes pel període 2014-2022: 4.097.219,51€ 

Publicacions 
professorat 

Totes les línies de recerca disposen de publicacions en el quartil Q1 JCR 

De les primeres 25 publicacions del conjunt del programa, el 100% són articles al quartil 

Q1 

El professorat ha publicat un total de 65 articles en revistes indexades, la majoria en 

els primers quartils JCR 

Ràtio Ratio professors/es / places ofertes pel programa (Maig 2022) 

• 1,13 professors/es per estudiant (un cop descomptades les BAIXES i sense 

computar les ALTES potencials, pendents de modificació) 

Previsió ràtio d’acord amb la propera proposta de modificació: 

• 1,53 (un cop descomptades les BAIXES i computades les ALTES potencials, 

pendents de modificació) 

Resultats de  

les tesis 

defensades 

31 Tesis defensades (curs 2020-21), de les quals: 

• 12 tesis “íntegres” regides pel RD 99/2011 (38,7%) 

• 17 tesis llegides per dones (54,83%) 

36 Tesis defensades (en el moment d’escriure l’Autoinforme, Maig 2022) 

• 16 tesis “íntegres” d’un total de 36 (44,44%) 

• 21 tesis llegides per dones (58,33%) 

• 68,75% de les tesis “íntegres” a càrrec de dones 

En el moment d’elaborar aquest Autoinforme (Maig 2022): 

• 50% de les tesis (totals) amb Menció Internacional (18/36) 

• 62,57% de les tesis “íntegres” amb Menció Internacional (10/16) 

• 50% de tesis “integres” amb Menció Internacional a càrrec de dones (5/10) 

3 de les tesis defensades en règim de cotutela internacional 

69,44% de les tesis defensades (Maig 2022) van tenir com a mínim un membre que 

provenia d’una institució internacional (25 tesis d’un total de 36) 

Pel conjunt de tesis defensades: 30,56% de membres de tribunal amb afiliació a 

universitats estrangeres (33/108) 

Per les tesis íntegres: 66,67% de membres de tribunal amb afiliació a universitats 

estrangeres (22/33) 

Pel conjunt de tesis defensades: 46,3% dels membres titulars de tribunals amb afiliació 

a universitats estrangeres són dones 

Per les tesis íntegres: 51,52% dels membres titulars amb afiliació a universitats 

estrangeres són dones 

En totes les línies de recerca s’han defensat tesis doctorals 

La mitjana d’anys en defensar les tesis íntegres ha estat de 4,4 anys (període 2017-21) 
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Taula 02: Principals indicadors de qualitat del programa de doctorat PPIR (2021/2022) 

Al voltant de 45 activitats formatives/any organitzades pel programa de doctorat 

(veure programa 2021-22) 

66,66% del conjunt del conjunt de tesis van obtenir la distinció Cum Laude (24/36) 

54,16 de les tesis amb Cum Laude produïdes per dones 

68,75% de les tesis íntegres van obtenir la distinció Cum Laude (11/16) 

20 estades a l’estranger 

62,5% de les tesis íntegres amb estades a l’estranger (10 tesis d’un total de 16) 

55% del total de tesis amb estades a l’estranger per dones 

4,54 mesos de durada de les estades a l’estranger, de mitjana  

Les 10 millors tesis doctorals han generat articles en revistes indexades al Q1 de 

JCR/SCI 

Publicacions del conjunt de doctors/es (Maig 2022): 

• 27 articles en Q1 JCR/SCI 

• 21 articles en Q2 JCR/SCI 

• 13 articles en altres revistes indexades JCR/SCI  

• 17 capítols de llibre  

Publicacions dels doctorands/es (Maig 2022): 

• 12 articles en Q1 JCR/SCI 

• 5 articles en Q2 JCR/SCI 

• 6 articles en altres revistes indexades JCR/SCI 

• 10 capítols de llibre 

Total producció científica (articles i capítols) de doctors/es i doctorands/es amb indicis 

de qualitat: 111 publicacions (58,56% en revistes Q1 i Q2 JCR/SCI) 

 

3 tesis en curs en règim de doctorat industrial 

Grau de 

satisfacció 

dels/de les 

doctorands/es 

Satisfacció amb la formació rebuda: 7,3 sobre 10 (2020, àmbit Ciències Socials i 

Jurídiques) 

Taxa d’intenció de repetició: 83,19% (2020) 

Inserció laboral 70,59% dels doctors/es del programa es dediquen a l’activitat acadèmica / 

investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uab-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/1003280_uab_cat/EYmkyiK2eI1HgDXrogXiuV8BSPUxezRQtnL3d1hFwB9Zbg?e=36AIRx
https://uab-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/1003280_uab_cat/EYmkyiK2eI1HgDXrogXiuV8BSPUxezRQtnL3d1hFwB9Zbg?e=36AIRx
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme d’acreditació 
 

El procés d’acreditació dels programes de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha 

realitzat des de dues perspectives. La primera ha consistit en l’acreditació de les dimensions 

transversals i la segona en l’avaluació específica de cada programa de doctorat. 

 

Els estàndards/subestàndards 1.2, 2, 3, 4.3 i 5.2 són de caràcter transversal per a tots els programes 

de doctorat de la UAB. Aquests estàndards han estat avaluats per AQU Catalunya: 

- Autoinforme dels aspectes transversals de la UAB 

- Informe d'AQU 

 

A continuació, es resumeixen les valoracions realitzades pel CAE per a cadascuna de les dimensions 

transversals que són també motiu d'avaluació en aquesta fase específica. 

 

 
Dimensió 

 
Valoració 

1.2 El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels 
doctorands i, si escau, de les activitats formatives 

En progres vers l’excel·lència 

2. Pertinència de la informació pública  S’assoleix 

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ) En progres vers l’excel·lència 

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

En progres vers l’excel·lència 

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el 
procés d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral 

En progres vers l’excel·lència 

 

 
En aquesta fase específica s'avaluen els estàndards específics del programa de doctorat. Per això els 

estàndards i subestàndards que s'avaluïn en aquest autoinforme són els següents: 

 

 

1. Qualitat del programa formatiu 

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.  

4. Adequació del professorat 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

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

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. 
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5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

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

característiques del programa de doctorat 

 

6. Qualitat dels resultats 

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

formatiu pretès 

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

de doctorat 

6.3. Els doctorands, les doctorandes, les persones titulades i el professorat estan satisfets amb 

la formació que proporciona el programa de doctorat i amb els seus resultats 

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

programa de doctora 

 

El procés d’acreditació del Programa de doctorat PPIR es va iniciar el mes de Març de 2022, quan la 

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), reunida el dia 29 de març de 2022, va 

acordar la constitució del Comitè d’Avaluació Interna (CAI). En aquesta reunió, la CAPD va valorar 

els criteris per seleccionar els membres de la CAI i va decidir que estès integrada per dos 

professors/es que fossin directors/es o tutors/es que, juntament amb la coordinadora, 

representessin els tres àmbits que conformen el programa: Ciència Política, Polítiques Públiques i 

Relacions Internacionals. Els dos professors/es han estat coordinadors del programa de doctorat en 

el període avaluat i actualment són membres de la CAPD. Per tant, s’assegura que els professors 

que integren la CAI coneguin bé el programa de doctorat. 

Per seleccionar els dos doctorands, es van aplicar els següents criteris: 

• Que pertanyessin a línies de recerca diferents del programa. 

• Que fossin beneficiaris d’una beca competitiva. 

• Que estiguessin matriculats en la primera anualitat i en una anualitat avançada, de tal 

manera que conjuntament poguessin tenir una visió clara de la vivència de l’estudiant quan 

inicia el doctorat, així com una visió històrica més àmplia del funcionament del programa. 

• Que hi hagués paritat de gènere. 

La composició del CAI és: 

• Coordinadora:  

o Dra. Nuria Font Borrás (Unitat de Ciència Política i de l’Administració). 

• Professorat: (director/es i tutor/s del programa): 

o Dra. Margarita de León Borja (Institut de Govern i Polítiques Públiques) 
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o Dr. Rafael Grasa Hernández (Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions 

Internacionals) 

• Doctorands/es: 

o Sra. Marta Vallvé Navarro (1ª anualitat, becaria FPU) 

o Sr. Aitor Bonsoms García (3ª anualitat, becari FPU) 

• Suport tècnic administratiu:  

o Sr. Josep Palau Paloma 

o Sra. Pilar Alcaraz Aparicio 

La CAI va ser aprovada per la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat amb data 29/4/22. 

Un cop constituïda, la CAI va procedir a la recopilació dels indicadors dels estàndards de qualitat que 

requereix l’autoinforme d’acreditació i es va procedir a elaborar les tables per tal de reflectir els 

resultats al document. Per la recopilació de dades, l’elaboració de bases de dades i la creació del 

respositori amb les evidències, la CAI va comptar amb el suport de la Dra. Marina Pera (Tècnica 

Superior de Suport a la Recerca) i la Sra. Laura Gutiérrez Zárate. A més a més, el personal 

administratiu de les tres unitats que estructuren el programa, el Sr. Josep Palau Paloma, el Sr. Pere 

Manuel González i el Sr. Aitor Zamora Peláez, han aportat dades i ajudat a resoldre dubtes al llarg 

de tot el procés. 

Per donar orientació i clarificar dubtes sobre l’elaboració de l’Autoinforme i del pla de millores, així 

com per la generació d’evidències, la CAI ha comptat amb el suport i les recomanacions de la Sra. 

Paloma Sánchez Solís, de la OQD-UAB. 

Per l’elaboració de l’Autoinforme s’ha partit les següents documents: 

• Memòria verificada del programa de doctorat. 

• Informe Final de Verificació de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya.  

• Informe de Seguiment del programa de doctorat, aprovat el 18/02/2018. 

Les dades que s’han fet servir per realitzar l’Autoinforme van obtenir-se de les següents fonts: 

• Fonts facilitades per la UAB (DATADASH, OQD, SIQ, Portal de Recerca de la UAB) 

• Aplicació SIGMA per a la gestió del Programa de Doctorat 

• Arxius del Programa de Doctorat 

• Dades recollides dels/les responsables de les diferents línies de recerca del programa. 

• Dades recollides dels/les doctors/es del programa de doctorat 

• Dades recollides del professorat del programa de doctorat 

• Dades facilitades per les unitats organitzatives implicades 

En la etapa inicial d’elaboració de l’Autoinforme, el CAI va fer una planificació de tasques, en la que 

es van definir les principals fites al llarg de diferents etapes: 
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• Etapa 1ª: recopilació de dades per als diversos estàndards 

• Etapa 2ª: processament, anàlisi i valoració de les dades per estàndards 

• Etapa 3ª: reflexió global, producció del primer esborrany de l’Autoinforme i elaboració del 

primer esborrany del pla de millores 

• Etapa 4ª: discussió i revisió de l’Autoinforme i del pla de millores 

• Etapa 5ª: lliurament de l’autoinforme a l’OQD 

• Etapa 6ª: incorporació de recomanacions de l’OQD 

• Etapa 7ª: exposició pública i incorporació de suggeriments/esmenes 

• Etapa 8ª: lliurament de l’Autoinforme 

A fi d’agilitzar les tasques de realització de l’Autoinforme, el CAI van crear un grup de treball 

encarregat d’organitzar i processar les dades per estàndards i un altre per preparar esborranys 

inicials. Un cop es van recollir i analitzar les dades, es va posar en marxa un procés de valoració i 

reflexió sobre els Estàndards així com un altre més general sobre els punts forts i els aspectes que 

requeririen una acció de millora. El CAI va treballar amb cura l’elaboració dels Estàndards 4 i 6 sobre 

Adequació del professorat i Qualitat dels resultats. Un cop analitzades totes les dades, el CAI va 

procedir a elaborar el pla de millora. 

Al llarg de les diferents etapes, els membres del CAI es van reunir 2 vegades de forma plenària, 

mentre que els membres del grup de treball van mantenir un flux comunicatiu continu, tant per 

resoldre dubtes que poguessin sortir al llarg del procés, contrastar i valorar dades, reflexionar 

conjuntament sobre les propostes de millora i garantir la coherència interna de l’Autoinforme.  

Les reunions es van fer en format online a través de l’aplicació Teams. A fi que totes les persones 

del CAI tinguessin accés als documents generats, es va crear un espai virtual repositori d’evidències 

a la plataforma One Drive de la UAB. Aquest repositori arxiva digitalment les evidències d’aquest 

Autoinforme. Durant tot el procés d’elaboració de l’Autoinforme s’ha comptat amb el suport 

administratiu del Programa de Doctorat, de l’OQD i altres serveis de la UAB. 

El període d’exposició púbica es va obrir el 29 de Juny de 2022 i va concloure el 6 de Juliol de 2022. 

En l’exposició pública, el CAI va fer arribar l’Autoinforme als següents actors: 

• A nivell intern del programa de doctorat:  

o Coordinació i Comissió Acadèmica del programa de doctorat 

o Professorat del programa de doctorat 

o Estudiants del programa de doctorat 

o Suport tècnic-administratiu de les tres unitats implicades en el programa 

• A nivell intern UAB:  

o Escola de Doctorat i Oficina de Qualitat Docent (OQD) 

• A nivell extern: 

o Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya 

o Associació Catalana de Ciència Política 
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Un cop tancat el període d’exposició pública, el CAI va examinar i valorar els suggeriments i les 

esmenes recollides. Es van recollir xxx esmenes. 

La CAI va incorporar a l’Autoinforme les esmenes que va considerar més adients. 

La comissió acadèmica del programa de doctorat va aprovar la versió final de l’Autoinforme amb 

data xxx.  

Per a elaborar l’Autoinforme, s’ha fet un esforç rigorós de recopilació, anàlisi i valoració de les dades, 

que ha donat lloc a una reflexió global sobre el funcionament, les potencialitats i els aspectes 

susceptibles de millora del programa.  

El CAI i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat fan una valoració positiva del procés 

d’elaboració de l’Autoinforme. La planificació inicial per etapes va ser molt útil a l’hora d’estructurar 

la recopilació i anàlisis de les dades, va servir per guiar el procés sense desviar-nos del calendari i i 

va facilitar el compliment dels terminis. 

Creiem que hem dut a terme un procés de qualitat en el que destaquem els següents aspectes: 

o L’estructuració d’un procés de de reflexió col·lectiva sobre l’evolució, el funcionament, els 

resultats i les potencialitats del programa de doctorat, així com de les propostes de millora 

o La sistematització i actualització de dades i indicadors sobre diferents aspectes del 

funcionament i l’organització del doctorat 

o La implicació d’un ampli ventall d’actors, tant interns com externs, que han aportat dades i 

enriquit la reflexió interna en les diferents etapes del procés 
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 
 

 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 
 

El programa de doctorat Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, 

Policy and International Relations es va implantar el curs 2014-15. El curs 2021-22 és el vuitè curs 

de funcionament del programa. 

 

El procés d’aprovació del programa de doctorat Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions 

Internacionals / Politics, Policies and International Relations es va iniciar l’any 2013. El 19/12/2013, 

el Consell Social de la UAB va aprovar el títol de doctorat de Ciència Política, Polítiques Públiques i 

Relacions Internacionals / Politics, Policy and International Relations. El 6/7/2014, la Comissió 

d’Avaluació de la Qualitat de l’AQU va valorar FAVORABLEMENT el programa de doctorat. El 

23/7/2014, el Ministerio d’Educación, Cultura y Deporte va verificar el programa de doctorat. 

Posteriorment, amb data 19/11/2014, el Consell Social de la UAB va informar favorablement de la 

proposta de modificació del programa de doctorat Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions 

Internacionals, que passa a denominar-se Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions 

Internacionals / Politics, Policies and International Relations. Així mateix, acordà comunicar-ho a 

l'òrgan de verificació corresponent i al departament competent en matèria d’universitats de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Des de la implantació del programa de doctorat el curs 2014-15, no s’han realitzat modificacions 

substancials. El 18/02/2018 es va presentar l’Informe de Seguiment del Programa de Doctorat, que 

presentava una modificació no substancial dels recursos humans del programa. Les modificacions 

no substancials (no comunicades a l’AQU) van derivar de les baixes i les altes del professorat del 

programa. El 29/10/2018 es va proposar una modificació no substancial del programa de doctorat 

sobre l’actualització del document de recursos humans, derivada d’algunes baixes per defunció o 

jubilació. El 21/2/2020, la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat va aprovar les modificacions (7 

baixes i 5 altes), representant una modificació del 23,80% de la composició del professorat. La 

modificació no substancial aprovada i implantada es detalla en la Taula 03: 

 

 

Taula 03: Modificacions no substancials aprovades i implantades 

Descripció de la modificació  
Curs  

 d'Implantació  
Proposta de 

Modificació  
Aprovació UAB  Informe 

Final AQU  
Centre CD 

Modificació PDI:  

7 baixes i 5 altes (23,80%) 
2020-2021 29/10/2018 21/2/2020 

No 

substancial 

 

- 

Font: OQD 
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Des de la data de la modificació aprovada al 2020, la composició del professorat del programa de 

doctorat s’ha vist alterada (vegeu modificació de la memòria actualitzada del programa). En el 

moment d’elaboració de l’Autoinforme (Maig 2022) s’han produït 4 baixes (2 jubilacions i 2 

desvinculacions de la UAB). Tal i com mostra el document actualitzat de Recursos Humans, 

actualment el programa està integrat per 17 membres del PDI (un cop descomptades les 4 baixes). 

En aquest procés d’Acreditació s’informa d’aquestes baixes, així com de la previsió de presentar una 

proposta de modificació en el moment que correspongui. Si les modificacions són substancials, la 

proposta de modificació es traslladarà a l’AQU per la seva aprovació. En cas que no siguin 

substancials, aquestes seran aprovades pels òrgans interns de la UAB. La Taula 04 informa de les 

baixes produïdes. 

 

Taula 04: Professorat del programa de doctorat 

Professorat amb modificació 2020 Professorat 2022 

Ballart Hernández, Xavier  Ballart Hernández, Xavier  

Gallego Calderón, Raquel  Gallego Calderón, Raquel  

Blanco Fillola, Ismael  Blanco Fillola, Ismael  

Fuster, Mayo   

León, Margarita  León, Margarita  

Parés Franzi, Marc    

Subirats Humet, Joan    

Anduiza Perea, Eva  Anduiza Perea, Eva  

Botella Corral, Joan    

Ostergaard-Nielsen, Eva  Ostergaard-Nielsen, Eva  

Fernández Pasarín, Ana Mar  Fernández Pasarín, Ana Mar  

Font Borras, Núria  Font Borras, Núria  

Barbé Izuel, Esther  Barbé Izuel, Esther  

Costa Fernández, Oriol  Costa Fernández, Oriol  

Feliu Martínez, Laura  Feliu Martínez, Laura  

Grasa Hernández, Rafael  Grasa Hernández, Rafael  
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Taula 04: Professorat del programa de doctorat 

Professorat amb modificació 2020 Professorat 2022 

Izquierdo Brichs, Ferran  Izquierdo Brichs, Ferran  

Johansson-Nogués, Elisabeth (investigadora de l’IBEI)  
Incorporació al programa de doctorat 2020-21 

Johansson-Nogués, Elisabeth (IBEI) 

Kissack, Robert (investigador de l’IBEI)  
Incorporació al programa de doctorat 2020-21 

Kissack, Robert (IBEI)  

Rico Camps, Guillem – Incorporació a UAB com a 
professor estabilitzat 2019; incorporació al programa 
de doctorat 2020-21 

Rico Camps, Guillem 

Gomà, Ricard - Reincorporació a UAB com a TU 2019, 
incorporació al programa de doctorat 2020-21 

Gomà, Ricard 

PREVISIÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ  
(ALTES previstes per ser efectives el curs 2023-24) 

 

 

• Bosch, Agustí - TU Reincorporació UAB a 
2014 

• Galais, Carolina - Ramón y Cajal UAB 2018 

• Pérez-Durán, Ixchel - Lectora UAB 2019 

• Marinova, Danislava - Lectora UAB 2020 

• Hernández Pérez, Enrique – Agregat UAB 
2021 

• Maestripieri, Lara - Ramón y Cajal UAB 
2022 

 

Els canvis derivats de les baixes i altes en el PD provenen sobretot d’ un procés natural, i inevitable, 

de relleu generacional, així com de la mobilitat acadèmica. Cal subratllar que, si bé des de la 

Modificació de 2019 s’han produït baixes per desvinculació de la UAB i jubilacions, aquestes no ha 

perjudicat de manera significativa la qualitat del programa, doncs en bona mesura han estat 

compensades per la incorporació de PDI als departaments que estructuren el programa de doctorat. 

Les noves incorporacions han assumit direccions i altres tasques formatives en el programa de 

doctorat, raó per la qual el programa presentarà una proposta de modificació (previsiblement 

substancial) en els terminis corresponents. 

 

La comissió acadèmica i el conjunt del professorat han reflexionat sobre com els canvis en la 

composició del professorat poden afectar el programa de doctorat. La primera reflexió és que, si bé 

hi ha hagut més baixes que altes des de la modificació de 2020, el programa de doctorat considera 

cabdal la futura modificació en la composició del professorat, integrant PDI que, ja incorporats als 

Departaments implicats, ha començat a assumir activitats formatives en el doctorat. En el moment 

d’elaboració aquest Autoinforme, la previsió d’incorporacions inclou a 6 PDI (2 Ramón y Cajal, 2 

Lectores, 1 Agregat i 1 TU). La proposta de modificació que es presentarà en el moment que 

correspongui informarà de les baixes produïdes (4). Pel que fa a les altes, el programa de doctorat 

espera que el PDI respecte al que es presentarà una proposta d’alta quan es presenti la modificació 
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incrementarà de manera molt substantiva el potencial d’excel·lència internacional del programa, 

contribuint a que aquest continuï actualitzat i millori la seva qualitat formativa. En concret, el PDI 

respecte al que es presentarà una proposta de modificació (ALTES) en el moment corresponent 

acredita un altíssim nivell d’excel·lència internacional que (en el moment d’elaborar l’Autoinforme) 

es resumeix en: 

 

• 1 European Research Council–Horizon 2020 Grant (Enrique Hernández Pérez) 

• Projectes / programes competitius vigents amb un finançament global de 2.399.320€ 

• 33 articles Q1 i Q2 indexats en revistes JCR (4 d’ells en coautoria amb professors del 

programa de doctorat) 

 

S’espera que l’alt nivell d’excel·lència del conjunt de PDI que s’incorporaria al programa redundarà 

molt positivament en la qualitat del programa, ja que permetrà millorar la formació dels 

doctorands/es, la seva inserció en xarxes internacionals i, també, el potencial per publicar els 

resultats de les seves recerques en revistes d’impacte. Finalment, la proposta d’ALTES al programa 

de doctorat també reforçarà la presència de dones entre el professorat: 4 dels 6 PDI pels que es 

proposarà la seva incorporació al programa són dones. Vetllar per mantenir la paritat de gènere a 

nivell (a nivell de professorat i d’estudiantat) es un dels objectius que es proposa el programa. 

 

1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands i 

doctorandes 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  

 

 

Perfil d’ingrés dels/les doctorands/es 

 

El programa de doctorat rep nombroses demandes d’informació al llarg del curs, normalment a 

través del compte d’email de la pàgina web del Doctorat. El perfil de les persones que demanen 

informació inclou aquelles que contacten directament, sense haver tingut contacte previ amb cap 

professor/a del programa, i aquells que prèviament han contactat amb algun dels professors/es del 

programa. Pel que fa als primers, la majoria de les consultes versen sobre els criteris d’admissió, la 

documentació que cal presentar, els terminis per presentar la sol·licitud, la disponibilitat de beques, 

el grau de presencialitat, la possibilitat de fer el doctorat en modalitat online, les activitats 

formatives, l’idioma en que s’imparteix el programa, etc. Les consultes del programa de doctorat es 

responen des de la Coordinació del programa de doctorat (quan es tracta de consultes 

acadèmiques) o des de la gestió administrativa (quan es tracta de qüestions tècniques). Respecte a 

les persones que han tingut contacte previ amb algun/a dels/les professors/es del programa, 

normalment es tracta de casos en que el professorat està disposat a dirigir la seva tesi doctoral en 

cas que la persona sigui admesa al programa. Sovint, és el propi professor/a qui deriva la persona 

interessada a la coordinació del programa.  
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Un cop contestades les consultes, alguns/es dels/les ingressats/des inicien el procés de 

preinscripció. La documentació obligatòria que han de presentar els/les candidats/es està publicada 

a la web del programa de doctorat, i inclou: 

 

• Certificació o expedient acadèmic del Grau o de la Llicenciatura espanyola o estrangera 

• Certificació o expedient acadèmic del Màster/Programa de Doctorat 

• Certificació o expedient acadèmic del DEA o de la Suficiència Investigadora 

• Títol de Grau o Llicenciatura espanyol o estranger  

• Títol de Màster 

• Títol de Doctor 

• Títol de DEA (RD 778/1998) 

• Carta de motivació de màxim una pàgina i en anglès 

• Curriculum Vitae incloent les notes mitjanes dels estudis de grau i de postgrau   

• Prova de Proficiency en anglès (nivell mínim B2 o equivalent) 

• En cas de candidats/es que s'han graduat en altres departaments, dues cartes de referència 

El perfil d'ingrés dels futurs candidats del programa de doctorat inclou els següents elements per 

assegurar un perfil d'estudiant que pot tenir un millor aprofitament del programa: a) ser estudiants 

amb titulació superior (grau i/o postgrau en alguna disciplina de les Ciències Socials); b) tenir una 

trajectòria d'excel·lència i un bon coneixement d'anglès (nivell B2); c) disposar preferiblement 

d’experiència internacional; i d) demostrar una alta motivació per realitzar tres anys d’investigació 

doctoral.  

 

El programa de doctorat compta amb un seguit de mecanismes per garantir la selecció. El 

procediment d'accés està detallat a la web del programa, on s’especifica el procés de sol·licitud 

d’admissió, els requisits i criteris i el calendari de preinscripció. Pel període 2015-2021, cada any 

s’han obert dues rondes d’admissions. 

 

Pel que fa a la demanda, segons les dades disponibles per a la coordinació acadèmica del programa, 

des del curs 2014-2015 hem passat de 37 sol·licituds avaluades, a 48 pel curs 2015-2016, 67 per curs 

2016-2017 i 41 pel curs 2017-2018. El curs 2018-19, 2019-20 i 2020-21 es van rebre 81, 50 i 66 

sol·licituds d'accés, respectivament, si bé al curs 2020-21 es produeix un descens (veure Taula 05). 

Per tant, s’observa una demanda creixent de sol·licituds, que des del programa de doctorat es valora 

com un creixent interès en el programa. 

 

 

 

https://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/admissio/sol-licitud-d-admissio/ciencia-politica-politiques-publiques-i-relacions-internacionals-1345467765189.html?param2=1345674105712
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Taula 05: Sol·licituds d’admissió 

Curs Demanda 

2021* 41 

2020 66 

2019 50 

2018 81 

2017 41 

2016 67 

2015 48 

2014 37 

Font: SIGMA, Coordinació del Programa de Doctorat 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

De manera complementària als criteris d’admissió generals establerts per l’Escola de Doctorat, des 

del programa PPIR s’estableixen addicionalment els criteris següents: 

 

• Haver aconseguit una nota mínima de 7 sobre 10 en el seu expedient de treball final del màster 

• Tenir un coneixement d'anglès, que és l'idioma vehicular del programa (amb certificat 

equivalent a un nivell B2) 

• Superar una entrevista personal amb la comissió acadèmica del programa, que valora la 

motivació, capacitats i aptituds del candidat/a 

Pel que fa als criteris específics de selecció, la valoració de mèrits en el procés de selecció és la 
següent: 

• Excel·lència i rellevància de l'expedient acadèmic, incloent que els títols oficials de procedència 
de la persona candidata permetin acreditar haver rebut formació teòrica i metodològica en 
l'àmbit de les ciències socials (40%) 

• Mobilitat (titulacions en universitats diferents, estades de més de 3 mesos en altres universitats) 
(10 %) 

• Una entrevista amb la comissió acadèmica del programa del doctorat (30%) 
• Obtenció, o estar en posició d’obtenir, una beca per part del candidat (PIF, FPU, FI o similar) 

(20%) 

Un cop el programa rep les sol·licituds d’admissió, el personal de suport administratiu del programa 

comprova que tota la documentació és correcta i, si cal, es posa en contacte amb els sol·licitants per 

reclamar la documentació que falta. El personal de suport administratiu crea una carpeta 

compartida amb els membres de la comissió acadèmica, en la que s’inclou una taula Excel que 

resumeix les principals dades del sol·licitant així com una carpeta amb subcarpetes individuals amb 

tota la documentació dels sol·licitants. 
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Un cop la comissió acadèmica disposa dels dossiers dels sol·licitants, fa una primera valoració dels 

expedients rebuts, descartant aquelles sol·licituds que, per la falta d’encaix amb les línies de recerca 

o perquè, no tenen viabilitat dins el programa. La comissió acadèmica fa una primera valoració de 

la resta d’expedients a fi d’identificar al membre del professorat més idoni per dirigir la tesi doctoral. 

En aquest moment, la comissió acadèmica envia la documentació a un director potencial i demana 

la seva valoració. En els casos en que els/les directors/es potencials accepten dirigir la tesi, la 

coordinació del programa convoca al/la sol·licitant a una entrevista. També es convoquen a les 

entrevistes aquells candidats/es que semblin idonis per realitzar el doctorat però que, en el moment 

de la selecció, no tinguin un director potencial però que tinguin un projecte que encaixi amb les 

línies de recerca del doctorat. En cas d’admissió, i d’acord amb el RD 99/2011, en el termini màxim 

de sis mesos des de la matriculació, la comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà a 

cada doctorand/a un director/a de tesi que podrà coincidir o no amb el tutor. Val a dir que aquesta 

situació és excepcional, donat que l’admissió, i per tant la realització de la tesi, està fortament 

condicionada amb la disponibilitat de supervisor especialista en la matèria i amb interès en dirigir al 

potencial doctorand/a. En les entrevistes estan presents els membres de la comissió acadèmica i 

sovint hi participen el/la director/a potencials de la tesi, sobretot quan aquest no ha tingut contacte 

previ amb el/la candidat/a.  

 

L’entrevista és un moment clau en el procés de selecció, ja que permet a la comissió de doctorat fer 

preguntes al candidat sobre la seva recerca, tenir un coneixement més acurat dels seus 

coneixements de la literatura i de les seves competències metodològiques, i poder fer una valoració 

més informada del potencial i la viabilitat de la proposta i de la persona candidata. Les entrevistes 

es fan online. En general, a les entrevistes s’aborden els següents aspectes: el tema potencial de la 

tesi (objectiu, identificació d’un research gap, disseny, viabilitat), encaix amb les línies de recerca, 

supervisor/a potencial i opcions de finançament. 

 

Un cop finalitzades les entrevistes, el programa de doctorat valora les candidatures tenint en 

compte la qualitat del projecte de recerca del candidat/a, l’encaix de la seva proposta en les línies 

de recerca, la disponibilitat de supervisor/a, així com les opcions d’obtenir beca. Un cop valorats 

aquests aspectes, la comissió de doctorat pren una decisió sobre l’admissió. En un termini màxim 

de 30 dies, la comissió acadèmica comunica al candidat/a la seva admissió o no en el programa de 

doctorat, exigint, en el cas que sigui necessari, els complements de formació específics que haurà 

de cursar durant el primer any del programa. 

 

Es considera que els criteris s’han aplicat adequadament al procés de selecció de candidats i 

candidates i permeten conformar un grup de doctorands i doctorandes que tenen un nivell formatiu, 

acadèmic i professional adequat. Per aquesta raó, la Comissió Acadèmica considera que no és 

necessari revisar els criteris d’admissió específics. 
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Oferta de places 

 

El nombre total de places que s’ofereixen des del 2014 és de 15. En el moment de creació del 

programa de doctorat es va posar l’èmfasi en que el nombre de places fos reduït perquè des de la 

comissió de coordinació del programa de doctorat s’apostà per potenciar la qualitat de les tesis 

generades davant de la quantitat d’alumnes. Desprès de sis (gairebé set) anys de funcionament del 

programa, la comissió de coordinació acadèmica considera que el número de 15 places és del tot 

adient, ja que s’ajusta a la capacitat formativa del programa i permet optimitzar els recursos 

disponibles, assegurant la continuïtat del programa i la producció de un elevat número de tesis de 

qualitat. Per tant, no es considera necessari modificar l’oferta de places. 

 

 

Taula 06: Oferta de places 

Curs Oferta 

2021 15 

2020 15 

2019 15 

2018 15 

2017 15 

2016 15 

2015 15 

2014 15 

Font: SIQ 

 

El número d'admesos al programa sempre ha estat inferior a l’oferta de places, tot i que amb 

variacions al llarg del temps. El percentatge d'admesos/es al programa de doctorat respecte al total 

de sol·licituds ha variat al llarg del període de funcionament del programa, ja sigui per les 

fluctuacions en el nombre de sol·licituds com també perquè el programa aplica els criteris de 

selecció de manera rigorosa, prioritzant la qualitat de les sol·licituds. Això reflecteix una aposta del 

programa de doctorat per mantenir un alt nivell d'excel·lència i per la producció de tesis de qualitat 

(més que per la producció d’un elevat número de tesis amb nivells de qualitat menor). 

 

Durant el període avaluat, el programa de doctorat admet com a mitjana 1 de cada 5 estudiants que 

ho sol·liciten (19%). Si observem la taxa d’admissions per curs, veiem que els cursos 2014-15 té el 

nivell més alt (1 de cada 3 sol·licitants va ser admès), baixant de manera significativa els cursos 

següents, per situar-se en un 21% els dos darrers cursos. A partir de 2017, la taxa d’admissions se 

situa en torn a la mitjana, és a dir, al voltant d’un 20%, amb l’excepció del curs 2018-19, amb un 

percentatge d’admissió del 5%. Donat que el nivell baix d’admissions es dóna només en aquell any, 

el programa de doctorat considera que aquella és una situació excepcional. 

 

https://siq.uab.cat/siq_doc/1300
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Taula 07: % d’admissions respecte a les sol·licituds 

Curs Percentatge d’admissions 

2021* 33,33% 

2020 16,66% 

2019 8% 

2018 12,34% 

2017 30,95% 

2016 7,46% 

2015 25% 

2014 13,51% 

Font: SIQ i coordinació del programa de doctorat 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

Nombre d’estudiants 

 

En finalitzar el curs 2020-2021, al programa de doctorat s’han matriculat un total de 60 alumnes, 

dels quals 32 han estat dones (53%) i 28 homes (47%). En el moment d’elaboració d’aquest 

Autoinforme (Maig 2022), s’han matriculat un total de 74 persones, de les quals el 52% són dones.  

Així mateix, en el moment d’elaborar l’Autoinforme, el programa de doctorat té un total de 50 

doctorands/es matriculats/es. D’aquests/es, 26 són dones (52%) i 24 són homes (48%). La 

distribució per sexe l’any 2022 és la mateixa de l’any 2021 (veure gràfic a sota). 

 

Gràfic 01: Matriculats al programa de doctorat, per sexe 

 
Font: SIQ 

52

48

% Doctoarnds i doctorandes matriculats/es (2021)

doctorandes doctorands
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Si ens fixem en la distribució de sexes en el total de doctorands/es, en tots els cursos predominen 

les dones, amb l’excepció del curs 2021-2022, on les dones representen el 48%. El programa de 

doctorat considera, de tota manera, que la diferència en el total de doctorandes matriculades 

respecte al total de doctorands depèn d’una variable que és el ritme de defenses. Per exemple, en 

el curs 2021-22 (Maig 2022), 4 de les 5 tesis que s’han defensat han estat a càrrec de dones (Dra. 

Marina Pera, Dra. Blanca Camps, Dra. Olivia Glombitza, Dra. Cecilia Zuleta i Dr. Ángel Luis Torres). El 

programa no detecta mancances en l’assoliment d’objectius de paritat de gènere en la composició 

de l’estudiantat. 

 

Pel que fa a la distribució per sexes dels doctorands i doctorandes de nou ingrés, hi ha un predomini 

de dones respecte als homes per tots els cursos excepte l’any 2020-2021 (amb 3 dones i 8 homes), 

i l’any 2016-2017 (on hi havia un home més). La Taula 08 i el Gràfic 02 resumeixen les dades. 

 

El programa de doctorat constata que el número d’ingressos per any ha estat sempre inferior al 

número total de places ofertades. En la majoria dels cursos, el número d’ingressos no s’ha desviat 

gaire el número total de places ofertades (per exemple, 14 ingressos en 2021-22, 13 en 2017-18), si 

bé, el número total d’ingressos ha estat baix en relació al total de places. El cas més clar seria el curs 

2019-20 i 2016-17, en que van ser admesos 4 i 5 estudiants, respectivament. El programa de 

doctorat n’és conscient que el número d’ingressos sempre ha estat inferior al número de places 

ofertades. Tanmateix, malgrat que sovint es reben moltes sol·licituds d’admissió, la comissió 

acadèmica és molt curosa en el moment de decidir l’admissió d’un estudiant. En aquest sentit, 

sempre prima el criteri de qualitat sobre el criteri de quantitat. La comissió acadèmica ha reflexionat 

sobre aquesta qüestió en diferents ocasions, i sempre ha descartat la idea de reduir el número de 

places ofertes. De fet, en alguns cursos el número d’admesos ha estat gairebé tocant al número de 

places del programa. Així mateix, la comissió acadèmica ha observat al llarg dels anys que el número 

de sol·licituds no necessàriament està relacionat amb el número d’admesos. De fet, hi ha molts 

aspectes en joc a l’hora de prendre una decisió d’admissió: adequació del candidat, encaix amb les 

línies de recerca, viabilitat de la tesi i disponibilitat de director. Per aquesta raó, el programa de 

doctorat no contempla fer accions complementàries per omplir les places doncs, com ja s’ha 

apuntat, prima criteris qualitatius i de viabilitat davant de criteris quantitatius. 
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Taula 08: Doctorands matriculats de nou ingrés i totals 
 

Nou ingrés 
Dones 

Nou ingrés 
Homes 

Total nou 
ingrés 

Total 
doctorands 

Dones 

Total 
doctorands 

Homes 

Total 
doctorands 

2021-2022* 7 7 14 23 25 48 

2020-2021 3 8 11 23 23 46 

2019-2020 2 2 4 28 19 47 

2018-2019 5 5 10 33 22 55 

2017-2018 8 5 13 30 19 49 

2016/2017 2 3 5 21 14 35 

2015/2016 8 4 12 18 12 30 

2014/2015 4 1 5 6 1 7 

Font: SIQ 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

 

 

Gràfic 02: Nous ingressos, segons el sexe 

 
Font: SIQ 

 

És destacable que la majoria dels/les doctorands/es opten per la modalitat a temps complet, i per 

tant, tenen dedicació plena a la recerca. En quatre dels vuit cursos analitzats (2014-15, 2017-18, 

2019-20 i 2021-22), cap estudiant va optar per una dedicació a temps parcial. Pel que fa a la resta 

dels cursos, l’any 2016-17 el pes dels doctorands a temps parcial va ser el més alt del període, 

arribant a un 20%, i de gairebé un 17% en el curs 2015-16 (veure Taula 09). Per tant, s’observa una 

tendència cap a reducció de les tesis a dedicació parcial. 
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https://siq.uab.cat/siq_doc/1300
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Taula 09: % de doctorands/es matriculats a dedicació completa/parcial 

Curs Dedicació completa Dedicació parcial 

2021* 100% 0% 

2020 90,91% 9,09% 

2019 100% 0% 

2018 90% 10% 

2017 100% 0% 

2016 80% 20% 

2015 83,33% 16,67% 

2014 100% 0% 

Font: SIQ 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

 

D’altra banda, del total d’estudiants a temps parcial al curs 2020-21, un total de 6 han canviat la 

seva dedicació (veure Taula 10). Aquests canvis es produeixen en els cursos 2017-18 (2), 2018-19 

(3) i 2019-20 (1). No s’ha produït cap canvi de dedicació de temps parcial a temps complert. Cal 

destacar que la majoria dels estudiants que canvien a règim de temps parcial són dones (5, d’un 

total de 6). Aquest fet podria interpretar-se en el sentit que les dones troben més dificultats que els 

homes a l’hora de conciliar la vida acadèmica, altament exigent, amb la vida familiar. 

 

Taula 10: Canvis en la dedicació: temps complert i parcial 

Curs complert a parcial parcial a complert 

2021* 0 0 

2020 0 0 

2019 1 0 

2018 3 0 

2017 2 0 

2016 0 0 

2015 0 0 

Font: Coordinació del programa de doctorat 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

El percentatge de doctorands amb beca ha anat variant al llarg del període, assolint un percentatge 

del 50% l’any 2019-20. Al curs 2021-22, i segons les dades del SIQ, el 28,57% dels/les estudiants/es 

de nou ingrés gaudeixen d’una beca per realitzar els seus estudis de doctorat (veure Taula 11). El 

https://siq.uab.cat/siq_doc/1300
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percentatge de becaris ha variat al llarg del període, arribant a un nivell màxim del 50% de 

l’estudiantat en 2019/20.  

Taula 11: % de doctorands/es matriculats amb beca 

Curs Doctorands/es amb beca 

2021* 28,57% 

2020 18,18% 

2019 50% 

2018 30% 

2017 15,38% 

2016 0% 

2015 25% 

2014 0% 

Font: SIQ 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

Des de l’inici del programa fins l'últim curs tancat (2020-21), 21 estudiants han obtingut una beca 

(vegeu Taula 12). La majoria de beques són del tipus FPI (46,61%) i FPU (28,58%), mentre que les 

beques FI, FI-SDUR, PIF, CONYCIT y Doctorat industrial són menys freqüents (veure Taula 12).  

 

 

Taula 12. Distribució de beques concedides 
Tipus de beca 2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

21 
2020-

21 
2021-
22* 

FPU 0 1 2 1 1 0 4 1 

FPI 0 0 1 0 1 0 3 1 

FI 0 0 0 0 0 1 1 2 

FI-SDUR 0 0 0 0 0 0 0 2 

PIF 0 0 0 0 0 2 0 0 

CONYCIT 0 0 0 0 1 0 0 0 

Doctorat industrial 0 0 0 0 0 0 1 1 

La Caixa 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total 0 1 4 1 3 3 9 7 

Font: SIQ i coordinació del programa de doctorat 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

Complementem les dades dels estudiants que han obtingut una beca predoctoral fins el curs 2020-

21 amb dades sobre la situació actual. Fins el moment de realitzar aquest Autoinforme (Maig 2022), 

el número d’estudiants han obtingut una beca és de 28 (37,83). Així mateix, el 35,41% dels 

estudiants amb la tesi en curs gaudeixen d’una beca. La tipologia de beques és diversa, si bé la 

https://siq.uab.cat/siq_doc/1300
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majoria pertanyen a beques predoctorals del Ministeri (Beques FPU, FPI), de la Generalitat (Beques 

FI i FI-SDUR), de la UAB (Beca PIF), així com de doctorats industrials.  

 

Tot seguit s’ofereixen dades actuals d’estudiants amb beca. Dels alumnes que estan matriculats al 

curs 2021-22 (23 dones i a 25 homes), 7 dones i 10 homes tenen beca. Per tant, el 30,43% de les 

dones tenen beca davant del 40% dels homes. És a dir, pel que fa a la distribució de beques, no 

s’assoleix la paritat de gènere (veure Taula 13 i Gràfics 03 ). Cal destacar, però, que tots els doctorats 

industrials els fan dones. El Gràfic 04 mostra la distribució de beques entre dones i homes, segons 

l’àmbit (Ministeri, Generalitat, Doctorat Industrial). 

 

La comissió acadèmica considera molt important assolir l’objectiu de la paritat en la distribució de 

beques, si bé el fet que l’assignació de beques quedi fora de l’àmbit de decisió del programa de 

doctorat limita la seva capacitat per incidir en aquest aspecte. La taula i el gràfics següents 

resumeixen les dades actualitzades sobre el número d'estudiants becats i la distribució per sexe en 

el moment d’escriure aquest Autoinforme. 

 

 

Taula 13: Estudiants amb beca (Maig 2022) 

Beca Finançament Total Homes Dones 

FPI Ministeri 3 2 1 

FPU Ministeri 6 4 2 

FI Generalitat 3 2 1 

FI-SDUR Generalitat 2 2 0 

Doctorat industrial  3 0 3 

Total  17 10 7 

Font: coordinació del programa de doctorat 
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Gràfic 03: % Doctorands I doctorandes amb beca (Maig 2022) 

 
Font: SIQ i coordinació del programa de doctorat 

 

 

Gràfic 04: Doctorands/es amb beca (Maig 2022) 

 
Font: SIQ i coordinació del programa de doctorat 

 

 

Així mateix, destaca l’elevada presència d’estudiants estrangers en el programa de doctorat. El 

percentatge de doctorands/es estrangers/es matriculats/des al programa ha anat en augment al 

llarg del període, passant d’un 28,57 en 2014-15, al 33,3% el curs 2015-16, arribant a un 56,25% el 

curs 2021-22 (veure Taula 14).  
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De fet, a partir del curs 2017-18, el percentatge d’estudiants/es estrangers/res és més alt que el de 

persones no estrangeres (llevat del curs 2019-20, on gairebé s’assoleix el 50%). El programa de 

doctorat valora positivament l’alt grau d’internacionalització. D’altra banda, el grau 

d’internacionalització dels estudiants del programa de doctorat PPIR és elevat, considerant la 

mitjana dels programes de doctorat de la UAB. En concret, pels cursos 2018-19, 2019-20 i 2020-21, 

els percentatges d’alumnes internacionals matriculats a la UAB eren, de mitjana, 35,98%, 37,65% i 

38%, respectivament. El programa de doctorat PPIR se situa entre un 20-30% per sobre del conjunt 

UAB. 

 

 

Taula 14: % de doctorands/es estrangers/es matriculats/es 

Curs Doctorands/es estrangers/es matriculats/des 

2021* 56,25% 

2020 58,70% 

2019 48,94% 

2018 52,73% 

2017 53,06% 

2016 37,14% 

2015 33,33% 

2014 28,57% 

Font: SIQ 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

L’alt grau d’internacionalització del programa de doctorat també es veu reflectit en el percentatge 

de doctorands/es provinents d’estudis de màsters d’universitats estrangeres. Pel que fa als/les 

doctorands/es de nou ingrés, al voltant del 50% de mitjana dels estudiants que han accedit al 

doctorat procedeixen d’un màster internacional. Naturalment, aquest percentatge pot variar 

considerablement d’un any a l’altre, com mostra que el nivell més baix de procedència de màster 

internacionals es produeix al curs 2021-22, amb un 21,43% (veure Taula 15). Des del programa de 

doctorat, hom considera que aquesta reducció no va en detriment de l'excel·lència del programa. 

Ans al contrari, es valora positivament que es produeixi un increment molt notable dels/les 

estudiants de doctorat que accedeixen al doctorat a través d’un programa de Màster de la UAB. 

Aquesta dada reflecteix l’elevada oferta de màsters de qualitat de la UAB.  

 

 

 

https://siq.uab.cat/siq_doc/1300


                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

35 

 

Taula 15:  Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés 

Curs Doctorands UAB 
Resta 

Catalunya 

Resta 

Espanya 
Internacional 

2021* 14 57.14% 14.29% 7.14% 21.43% 

2020 11 18.18% 18.18% 0.00% 63.64% 

2019 4 0.00% 25.00% 0.00% 75% 

2018 10 30.00% 40.00% 0% 30% 

2017 13 7.69% 15.38% 7.69% 69.23% 

2016 5 40.00% 0.00% 20% 40% 

2015 12 25.00% 25.00% 8.33% 41.67% 

2014 5 20.00% 0% 0% 80% 

Font: SIQ;  * les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

Pel que fa al total d'estudiants matriculats al programa, el percentatge els/les que han cursat un 

màster internacional se situa de mitjana al voltant del 45% en el període avaluat. Prenent el número 

de doctorands/es totals, el grau d’internacionalització es manté estable al llarg del temps. És més, 

l’accés des de màsters internacionals s’ha mantingut estable al llarg del temps. Les dades mostren 

també un alt nivell d’estudiants que han cursat el màster en la UAB, que se situa al voltant del 33% 

(veure Taula 16). Això evidencia l’extensa oferta de programes de màsters de qualitat de la UAB, en 

general, així com l’alt nivell formatiu del Master in Political Science de la UAB, des del que un número 

creixent d’estudiants opta per programa de doctorat per donar continuïtat als seus estudis. 

 

Taula 16: Universitat de procedència: doctorands totals 

Curs  Doctorands UAB 
Resta 

Catalunya 

Resta 

Espanya 
Internacional 

2021* 48  33.33%  16.67%  4.17%  45.83%  

2020 46  26.09%  19.57%  4.35%  50%  

2019 47  29.79%  14.89%  8.51%  46.81%  

2018 55  29.09%  14.55%  10.91%  45.45%  

2017 49  30.61%  8.16%  12.24%  48.98%  

2016 35  36.11%  5.56%  13.89%  44.44%  

https://siq.uab.cat/siq_doc/1300


                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

36 

 

Taula 16: Universitat de procedència: doctorands totals 

Curs  Doctorands UAB 
Resta 

Catalunya 

Resta 

Espanya 
Internacional 

2015 30  36.67%  10%  13.33%  40%  

2014 7  42.86%  0%  0%  57.14% 

Font: SIQ 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

Finalment, el requisit de cursar complements de formació és una práctica excepcional al programa 

de Doctorat. Només es va requerir al curs 2014-15 (vegeu Taula 17). Llavors, dos estudiants van 

haver de cursar (i van superar) els següents complements de formació en el Máster in Political 

Science (UAB): 

Estudiant a) (finalitza la tesi) 

• 10.0 ECTS – Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques 

• 10.0 ECTS – Introcucció a la Recerca 

• 10.0 ECTS - Tècniques de Recerca 

Estudiant b) (és baixa del programa) 

• 10.0 ECTS – Treball de Final de Màster 

 

Taula 17: % de doctorands/es segons requeriments d’accés 

Curs Doctorands/es estrangers/es  

Segons requeriments d’accés 

2021* 0% 

2020 0% 

2019 0% 

2018 0% 

2017 0% 

2016 0% 

2015 0% 

2014 40% 

Font: SIQ  

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

 

https://siq.uab.cat/siq_doc/1300
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Distribució dels doctorands/es per línies de recerca 

 

Les tesis doctorals del programa s'organitzen al voltant de 5 línies d’investigació. Al curs 2021-22, la 

distribució de tesis per línies de recerca es descriu en la Taula 18. La línia de recerca de Relacions 

Internacionals és, de les cinc, la que genera més interès entre els candidats i és on es concentren 

més estudiants de doctorat. Aquest fet mostra un pes majoritari d’aquesta línia respecte a les altres. 

No obstant, des de la perspectiva de l’assignació de doctorands/es a les unitats organitzatives que 

estructuren el programa (l’IGOP, la Unitat de Ciència Política i de l'Administració, i l’Àrea de Dret 

Públic i Relacions Internacionals), la distribució d’estudiants es considera equilibrada. A més a més, 

cal tenir present que les línies 1, 2, 3 i 4 són compartides entre professorat que pertany tant a l’IGOP 

com a la Unitat de Ciència Política i de l’Administració, i que en conjunt sumen 30 estudiants (veure 

Taula 18). Per tant, si be la línia de Relacions Internacionals concentra més estudiants, la distribució 

dels doctorands/es entre les tres unitats organitzatives resulta equilibrada. 

 

Taula 18: Distribució de doctorands/es matriculats/es segons línia d’investigació (2021-22 i 2017-

18) 

  Línia 1 Línia 2 Línia 3 Línia 4 Línia 5 

 
 

2021-
22 

Anàlisi, gestió 

i avaluació de 

polítiques 

públiques 

Polítiques 

socials i 

urbanes 

Democràcia, 

elits, partits i 

ciutadania 

Governança 

i Integració 

Europea 

Relacions 

Internacionals 

 

Doctorands/es 

 
 

3 
(6,25%) 

15 
(31,25%) 

 

10 
(20,8%) 

2 
(4,1%) 

18 
(37,5) 

Total per Unitat 18 
(37,5%) 

12 

(25%) 

18 
(37,5%) 

 
 
2017-

18 

Doctorands/es 

 
 

3 
(6,59%) 

 

15 
(32,97%) 

8 
(17,58%) 

2 
(4,4%) 

17,5 
(38,46%) 

Total per Unitat 18 
(39,56%) 

 

10 
(21,98%) 

17,5 
(38,46%) 

Font: coordinació del programa de doctorat 

D’altra banda, tal i com mostra la Taula 18, el número de tesis per línia de recerca es manté estable 

en el període avaluat. Si prenem com a punt de referencia el curs 2017-18 (primer any avaluat en 

aquest període en el procés d’Acreditació), veiem que 3 línies de recerca mantenen actualment el 

mateix número de tesis vives, i on s’han produït canvis, aquests són menors: la Línia 3 tenia 8 tesis 

vives i ara en té 10, mentre que la Línia 5 en tenia 17,5, i ara en té 18 (veure informe de Seguiment). 
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Més enllà de la distribució de doctorands/es per línies de recerca, el programa de doctorat considera 

la transversalitat en la co-direcció de tesis doctorals una pràctica amb un important potencial per 

millorar la qualitat formativa de l’estudiantat. A títol il·lustratiu, en el programa de doctorat hi ha 5 

tesis doctorals (2 finalitzades i 3 en curs) amb co-directors de diferents línies de recerca (l’estudiant 

es assignat a la línia de recerca del primer director). 

 

Finalment, el programa de doctorat detecta un lleuger desequilibri de les direccions per línia 

d’investigació i es planteja l’objectiu d’assolir un major equilibri entre les direccions. Aquest equilibri 

és imprescindible de cara a evitar la saturació de certes línies de treball. El programa proposa com 

a acció de millora posar en marxa una reflexió sobre el tipus i la composició de les línies actuals de 

recerca i la possible adaptació a les noves necessitats formatives i professionals dels doctorands/es 

(Vegeu Proposta de Millora N. 1). 

 

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

les activitats formatives 

 

Aquest subestàndard transversal de l’Escola de Doctorat ha estat avaluat per AQU Catalunya amb 

la valoració en progrés vers l’excel·lència.  

 

Autovaloració de l’estàndard 

 

Tenint en compte les dades aportades i les reflexions exposades, el programa de doctorat considera 

que l’Estàndard 1 s’assoleix molt satisfactòriament. Els indicadors relatius al perfil d'ingrés, les 

admissions i els estudiants amb beca encaixen satisfactòriament amb la distribució per línies de 

recerca. Així mateix, el programa de doctorat considera molt adequats els indicadors 

d’internacionalització dels estudiants. També fa una valoració molt positiva del fet de no haver 

detectat mancances d’equitat en la igualtat entre homes i dones pel conjunt d’indicadors de 

l’estàndard. 

 

En consecuència, el programa considera que aquest estàndard “s’assoleix en progrés vers 

l’excel·lència”. 
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 
 

La institució ha desenvolupat les eines per informar de manera adequada a tots els grups d’interès 

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

garanteixen la qualitat. 

 

 

2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del 

programa de doctorat, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

 

El programa de doctorat ha treballat per millorar la informació pública. Disposa d’un web pròpia 

que complementa la web del programa de doctorat de la UAB. La web pròpia està en anglès, atès el 

caràcter internacional del programa de doctorat. La web complementa la informació publicada a la 

web del doctorat de la UAB, incorporant informació que, des de la comissió acadèmica, ha semblat 

rellevant a l’hora de comunicar amb les persones externes interessades en el programa.  

La informació addicional que aporta la web pròpia respecte a la web de la UAB s’organitza en els 

següents apartats: 

Una secció anomenada Who is who, en la que es dona informació sobre: 

− Academic Coordination and PPIR Staff: informació sobre la coordinació, la comissió acadèmica i 

el personal de suport administratiu 

− PhD Students: perfil dels estudiants de doctorat, amb breu CV. Exemple: 

  

http://ppir.uab.cat/index.php
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− Former PhD Students: perfil dels antics estudiants de doctorat, amb breu CV. Exemple: 

 

Una secció anomenada FAQ Admission process. En aquesta secció es dóna informació detallada 

adreçada als candidats interessats en el programa i als estudiants admesos i matriculats. En concret, 

s’inclouen les següents pestanyes: 

− FAQ Registered PhD students 

A continuació es mostra el detall de la informació proporcionada addicional a la que apareix 

publicada a la web general del doctorat. 

What are the access requirements? 

 
What compulsory documents should I provide for the admission process? 
How do I apply? 
When do I apply? 
When do I find out if I am admitted to the programme?        
Will I be called for an interview?  
Can I do the PhD Programme on-line? 
What is the working language of the programme? 
Can I do my PhD thesis part time? 
Do I need to find a tutor/supervisor? 
When does the program start? 
Can I apply for scholarships? 
What are the minimum requirements for admission? 
Can I apply if I am currently doing a Master? 
What are the legal procedures for EU Citizens and non-EU citizens? 
What are the annual fees of the programme? 
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− FAQ Registered PhD students 

FAQ Registered PhD students 
In which format should my Phd thesis be? 
How is my progress assessed?  
What are my right and duties? 
Can I apply and defend a doctoral thesis under Joint International Supervision (“cotutela”)? 
Under what circumstances can I interrupt my studies?  
How do I prepare the final submission of my phd? 
Can I request “International Mention” (Mención Internacional ) for my thesis? 
Before my thesis submission: 
When submitting my thesis:  
These are the document to be submitted: 
Do I need to arrange the tribunal for my defense? Who can be nominated?  
 

 

− FAQ Admitted PhD students 

FAQ Admitted PhD students 
When should I enrol to the Programme? 
Do I have to comply with the 30 days term to enrol? 
How do I enrol? 
What kind of documents should I bring/submit to enrol?  
Do I have to legalize the documents? 
Do I need to translate my documents? 
What are the fees I should pay to enrol? 
How can I request a VISA or solve any other aspect before I arrive to Barcelona? 
 

 
A més de les FAQs, el web propi del programa de doctorat inclou informació sobre les activitats 

formatives i el format de la tesi.  

Pel que fa a les activitats formatives, a la pestanya Seminar Activities es pot accedir als documents 

que detallen les activitats formatives de tots els cursos de doctorat.   

A la pestanya Format of the Thesis es detallen els diferents formats en que es pot presentar la tesi: 

monografia, compendi de publicacions i compendi de papers amb potencial per ser publicats en 

revistes internacionals: 

Format of PhD theses accepted within the PhD programme in Politics, Policies and 
International Relations 
1. A PhD thesis as monograph 
2. A PhD thesis as a collection of publications  
3. A PhD thesis as a collection of (unpublished) papers 

 



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

42 

 

Els diferents espais web es troben enllaçats i coordinats, són coherents entre ells i inclouen 

nombrosos enllaços a webs d’interès. 

El programa de doctorat considera que la web pròpia del programa és una eina molt important 

d’informació pública, ja que: 1) permet millorar la comunicació amb els grups d’interès, ja siguin 

interessats en el programa, estudiants matriculats/es o directors/es); i 2) contribueix a oferir una 

bona imatge del programa. 

El programa de doctorat considera que és important tenir el web del programa actualitzat i amb un 

format atractiu. Constata, però, que degut al ciberatac que van patir els servidors de la UAB a 

l’Octubre de 2021, el web del programa no ha estat accessible fins la primavera de 2022. Degut a 

les dificultats en restablir la pàgina web del doctorat, els continguts del web no es troben tan 

actualitzats com es necessitaria. Per això, es planteja la revisió i actualització de tots els continguts 

del web com a proposta de millora (Vegeu Proposta Millora N. 4). A més, les xarxes socials utilitzades 

per la Unitat de Ciència Política i de l’Administració i per l’IGOP també fan difusió del programa de 

doctorat (Vegeu Proposta de Millora N. 5). 

Finalment, la coordinació del programa de doctorat ha dinamitzat l’Aula Moodle com a plataforma 

única de comunicació amb els alumnes. L'ús de l'Aula Moodle es va retardar degut a la pandèmia 

Covid-19 i després a l'atac informàtic. La plataforma Moodle es va començar a utilitzar com a canal 

de comunicació habitual amb els doctorands/es al Maig de 2022. Des de la coordinació del programa 

es vol donar suport a l’estudiantat per facilitar l’ús d’aquesta eina (Veure Proposta de MIllora N. 3). 

 

Aquest subestàndard transversal ha estat avaluat per AQU Catalunya amb la valoració de s'assoleix. 

 

2.2. 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 i, si escau, de la seva acreditació.  

 

Aquest subestàndard transversal ha estat avaluat per AQU Catalunya amb la valoració de s'assoleix. 

 

2.3. La institució publica el SGIQ en el que s’emmarca el programa de doctorat. 

Aquest subestàndard transversal ha estat avaluat per AQU Catalunya amb la valoració en progrés 

cap a l'excel·lència. 

Autovaloració de l’estàndard 

Aquest estàndard transversal ha estat avaluat per AQU Catalunya amb la valoració s’assoleix.  
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ) 
 

La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i 

implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua del programa. 

 

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

doctorat, el seguiment i l’acreditació. 

 

Aquest subestàndard transversal ha estat avaluat per AQU Catalunya amb la valoració en progrés 

vers l'excel·lència. 

 

 

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

gestió eficient del programa de doctorat. 

 

Aquest subestàndard transversal ha estat avaluat per AQU Catalunya amb la valoració en progrés 

vers l'excel·lència. 

 

 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per a analitzar-ne l’adequació i, si escau, es 

proposa un pla de millora per optimitzar-lo.  

 

El SGIQ desplegat per a l’Escola de Doctorat, complementa el SGIQ de la UAB i, per tant integra          els 

objectius de qualitat perseguits per la Universitat.  

 

En la web de l’Escola de Doctorat es pot consultar l’informe de revisió del SGIQ del 2020 i el pla de 

millores de l’Escola de Doctorat (a l’apartat 5 de l’Autoinforme d’Acreditació dels Estàndards 

Transversals de l’ED) com a evidència que garanteix la traçabilitat i actualització de les propostes de 

millora tenint en compte les propostes de millora detectades en el procés de revisió del SGIQ. 

S’adjunta com evidència el pla de millora que garanteix la traçabilitat i actualització de les propostes 

de millora tenint en compte: 

• les propostes de millora de l’informe de seguiment anterior  

• les recomanacions de possibles informes d’AQU 

• les propostes de millora detectades en el procés d’acreditació 

 

Aquest subestàndard transversal ha estat avaluat per AQU Catalunya amb la valoració de s'assoleix. 
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Autovaloració de l’estàndard 

 

Aquest estàndard 3 transversal ha estat avaluat per AQU Catalunya amb la valoració en progrés vers 

l’excel·lència.  

 

 

Estàndard 4: Adequació del professorat 
 

En aquest apartat es proporcionen dades i reflexions sobre el nivell d’assoliment de l'Estàndard 

sobre l’adequació del professorat. Es posa l’èmfasi en els següents aspectes: l’experiència 

acreditada del PDI, la qualitat de les contribucions científiques, el nombre de projectes competitius 

de recerca actius i la internacionalització del professorat 

 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada 

 

El professorat del programa és suficient i adequat, d’acord amb les característiques i necessitat del 

programa de doctorat, la disciplina i el nombre d’estudiants. Com s’ha apuntat anteriorment, 

actualment hi ha un total de 17 professors/es (9 dones i 8 homes) adscrits al programa. 

 

El professorat del programa de doctorat demostra una trajectòria i activitat investigadora molt 

elevada i d’excel·lència. En el període 2017-2021 hi havia 6 grups de recerca consolidats i reconeguts 

per la Generalitat de Catalunya (SGR). A més, en el moment de la realització d’aquest Autoinforme, 

el 82,35% del professorat del programa de doctorat (14/17, sense incloure els professors que han 

cursat baixa) compta amb sexennis vius d’investigació. A més, d’acord amb les dades 

proporcionades pel SIQ, el percentatge de sexennis de recerca vigents respecte de les direccions de 

la UAB del programa és del 100% l’any 2021. El professorat actual adscrit al programa (hem exclòs 

les baixes de professorat produïdes fins el moment d’elaborar l’Autoinforme) suma un total de 49 

sexennis de recerca. Si es computen els sexennis del professorat que s’ha desvinculat de la UAB des 

de la darrera modificació de la memòria (2020) fins a 2022, el número de sexennis és 62. A més a 

més, segons les dades del SIQ, el 100% dels directors/es de tesis defensades de la UAB tenen sexenni 

de recerca vigent (veure Taules 19 i 20). Les dades confirmen un altíssim nivell d’activitat 

investigadora i producció científica del professorat del programa de doctorat. 
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Taula 19: Professorat amb sexennis, per línia de recerca (2022) 

Línia de Recerca Professorat 

amb sexenni 

viu 

Professor/a Any 

concessió 

darrer 

sexenni 

nr. de 

sexennis 

Sexenni Viu 

(S/N) 

Anàlisi, gestió i 

avaluació de 

polítiques 

públiques 

100% Ballart Hernández, Xavier  2018  5  S 

Gallego Calderón, Raquel 2018  3  S 

Democràcia, élits, 

partits i 

ciutadania 

100% Anduiza Perea, Eva  2018  4  S  

Rico Camps, Guillem  2021  2  S  

Ostergaard-Nielsen, Eva  2019  3  S  

Governança i 

integració 

europea 

100% Fernández Pasarín, Ana 

Mar  

2020  3  S  

Font Borras, Nuria  2018  4  S  

Políltiques Socials 

i Urbanes 

100% Blanco Fillola, Ismael  2017  2  S  

León Borja, Margarita  2017  2  S  

Gomà Carmona, Ricard  2018  3  S  

Relacions 

Internacionals 

57,14% Barbé Izuel, Esther  2020  6  S  

Costa Fernández, Oriol  2017  2  S  

Feliu Martínez, Laura  2017  3  S  

Grasa Hernández, Rafael  2000  1  N  

Izquierdo Brichs, Ferran  2014  2  N  

Johansson-Nogués, 

Elisabet (IBEI)  

2021  3  S  

Kissack, Robert (IBEI)  2019 1 N 

Font: coordinació del programa de doctorat 

 

 



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

46 

 

Taula 20: Direccions i codireccions de tesi defensades i % de sexennis de recerca vigents 

respecte a direccions UAB del programa 

Curs  
Total 

Directors/es 

Directors/es 

de la UAB 

% directors/es de la UAB 

amb sexenni de recerca 

vigent 

Directors/es de la UAB 

susceptibles sexenni 

2021* 2 2 100% 2 

2020  6 4 100% 4 

2019  15 11 91% 11 

2018  13 9 100% 9 

2017  5 3 100% 3 

2016  7 6 60% 5 

2015  4 3 0% - 

Font: SIQ 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

La composició del professorat del programa de doctorat ha experimentat canvis al llarg dels darrers 

anys degut, principalment a tres motius: el relleu generacional (jubilacions i defuncions), les 

desvinculacions de la UAB i les noves incorporacions de PDI. Tenint en compte aquestes 

circumstàncies, i descomptant les baixes produïdes des de la modificació de 2020 (un total de 4 PDI), 

el programa de doctorat actualment està integrat per 17 membres del PDI (veure Taula 21). 

D’aquests/es, 9 (53%%) són dones i 8 (47%) són homes. En el moment d’escriure aquest 

Autoinforme, i un cop descomptades les BAIXES, la distribució del professorat (directors i tutors del 

programa) entre línies de recerca és la següent: 
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Taula 21: Distribució de professorat per línies de recerca (Maig 2022). Inclou les baixes produïdes 

des de la modificació de 2019 

 

Taula 21: Distribució de professorat per línies de recerca 

 Línia 1 Línia 2 Línia 3 Línia 4 Línia 5 

Anàlisi, gestió 

i avaluació de 

polítiques 

públiques 

Polítiques 

socials i 

urbanes 

 

Democràcia, 

elits, partits i 

ciutadania 

 

Governança i 

Integració 

Europea 

 

Relacions 

Internacionals 

 

Professorat 2 3 3 2 7 

 

Unitats 

organitzatives 

 
5 

 
IGOP 

 
5 

 
Unitat Ciència Política i de 

l’Administració 

 
7 
 

Unitat Dret Públic i 
Relacions 

Internacionals 

Font: coordinació del programa de doctorat 

 

 

El programa de doctorat té la previsió de presentar en el seu moment una proposta substantiva de 

modificació del professorat on s’informarà de les baixes i es proposaran altes de PDI. Amb la previsió 

d’incorporar potencialment a 6 PDI, es reforçarà la ràtio professor/places, passant de 1,13 actual 

(un cop descomptades les baixes produïdes) a l’ 1,53. La previsió és que els 6 PDI que s’incorporin 

s’adscriguin a les línies 1, 2 i 3 (veure Taula 22). D’aquesta manera, s’espera reforçar 3 línies de 

recerca (que en general són les que més baixes han patit) i alhora mantenir l’equilibri entre línies de 

recerca, així com entre les tres unitats organitzatives que estructuren el programa. La Taula 22 inclou 

la previsió de distribució de professorat per línies de recerca (Maig 2022), així com les baixes 

produïdes des de la modificació de 2019 i la proposta que es presentarà en el moment corresponent. 
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Taula 22: Previsió de distribució de professorat per línies de recerca (pendent de presentació 

de modificació) 

 Línia 1 Línia 2 Línia 3 Línia 4 Línia 5 

Anàlisi, gestió i 

avaluació de 

polítiques 

públiques 

Polítiques 

socials i 

urbanes 

 

Democràcia, 

elits, partits i 

ciutadania 

 

Governança 

i Integració 

Europea 

 

Relacions 

Internacionals 

 

Professorat 3 4 7 2 7 

 

Unitats 

organitzatives 

 
7 

IGOP 

 
9 

Unitat Ciència Política i de 
l’Administració 

 
7 

Àrea Dret Públic i 
Relacions 

Internacionals 

Font: coordinació del programa de doctorat 

 

En referència a les categories professionals del professorat, el programa PPIR compta amb 5 

Catedràtics/ques d’Universitat (4 dones i 1 home); 5 Titulars d’Universitat (3 dones i 2 homes); 5 

Professors/es Agregats/des (4 homes i 1 dona); i finalment, 2 Professors/es Associats/des (1 home 

i 1 dona). Des de la modificació no substantiva de 2020, s’han produït 4 baixes al programa, que 

s’especifiquen en la Taula 23. 

 

Taula 23: Baixes de professorat del programa de doctorat des de la modificació de 2020 

Cognoms, Nom Raó desvinculació 

Parés Franzi, Marc Desvinculació contractual UAB 

Subirats Humet, Joan Jubilació 

Fuster, Mayo Desvinculació contractual UAB 

Botella Corral, Joan Jubilació 

 

Així mateix, també hi ha la previsió de presentar una proposta d’incorporacions de PDI al programa 

de doctorat, que es detallen a continuació i que es trametrà a l’AQU mitjançant una proposta de 

millora substantiva en el seu degut moment (Vegeu Proposta de Millora N. 11). 

  

Taula 24: Previsió de proposta d’alta de professorat al programa de doctorat (es presentarà a 
l’AQU quan correspongui) 
Cognoms, Nom Any incorporació a la UAB Línia de recerca 

Pérez Durán, Ixchel 2019 1 

Hernández Pérez, Enrique 2021 3 

Galais, Carolina 2018 3 

Marinova, Danislava 2020 3 

Maestripieri, Lara 2022 2 

Bosch, Agustí 2014* 3 

*reincorporació 
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Els 6 PDI que, previsiblement, s’incorporaran al programa de doctorat, acrediten o estan en 

condicions d’acreditar sexennis de recerca: 2 en tenen tram de recerca viu (Ixchel Pérez-Durán i 

Agustí Bosch); 2 l’han sol·licitat i estan a l’espera de conèixer la resolució (Enrique Hernández y 

Danislava Marinova); i 2 no ho ha demanat al ser investigadors Ramon y Cajal (Carol Galais i Lara 

Maestripieri). A més a més, és cabdal mencionar la implicació d’aquest grup de PDI a les tasques de 

direcció de tesis: 5 dels PDI que previsiblement s’incorporaran al professorat del programa estan 

dirigint tesis doctorals en l’actualitat: Carol Galais, Ixchel Pérez-Duran, Danislava Marinova, Enrique 

Hernández, Lara Maestripieri. 

 

En el curs 2021/2022, el total de 17 doctors/es (8 homes i 9 dones), juntament amb i les 

incorporacions previstes (4 dones i 2 homes), estan distribuïts en les següents 5 línies d’investigació 

(vegeu Taula 25):  

 

Taula 25: Professorat actual i previsió de proposta d’incorporacions segons la línia 
d’investigació  

Línia d’investigació Descripció Professors adscrits 
1.Anàlisis, gestió i 
avaluació de polítiques 
públiques 

Anàlisi de la política pública, avaluació 
de política pública, política pública i 
administració pública, innovació en el 
sector públic, descentralització i 
governs subnacionals, democràcia i 
participació política. 
 

Professorat actual: 
- Xavier Ballart 
- Raquel Gallego 

Proposta de nova incorporació: 
- Ixchel Pérez Durán 

2.Polítiques socials i 
urbanes 

Xarxes de governança urbana, 
polítiques urbanes, polítiques socials, 
innovació democràtica, internet i 
política 2.0, territorialitat, societat i 
identitats col·lectives. 
 

Professorat actual: 
- Ismael Blanco  
- Margarita León 
- Ricard Gomà  

Proposta de nova incorporació: 
- Lara Maestripieri 

3.Democràcia, elits, 
partits i ciutadania 

Estabilitat i canvi en actituds 
polítiques, comportament polític, 
protestes, mitjans de comunicació 
digitals, partits polítics, partit i elits 
governamentals, comunicació política, 
identitat nacional, migració i política 
transnacional. 
 

Professorat actual: 
- Eva Anduiza Perea 
- Guillem Rico 
- Eva Ostergaard-Nielsen 
  

Proposta de nova incorporació: 
- Enrique Hernández Pérez  
- Carolina Galais 
- Danislava Marinova 
- Agustí Bosch 

4.Governança i 
Integració Europea 

Sistema institucional de la UE i 
decisions preses, política d'UE i 
interrelacions institucionals, 
europeïtzació de polítiques, 
governança multinivell, economia 
política internacional i integració 
econòmica. 

Professorat actual: 
- Ana Mar Fernández Pasarín  
- Nuria Font Borrás 



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

50 

 

5.Relacions 
Internacionals 

Unió Europea i política estrangera 
espanyola, multilateralisme i 
institucions internacionals, anàlisi de 
conflicte, resolució, transformació i 
peacebuilding, assumptes en relacions 
internacionals: desenvolupament, 
drets humans, entorn, MENA i 
relacions euro-mediterrànies 

Professorat actual: 
- Esther Barbé Izuel 
- Oriol Costa Fernández  
- Laura Feliu Martínez 
- Rafael Grasa Hernández  
- Ferran Izquierdo Brichs 
- Elisabeth Johansson-Nogués (IBEI) 
- Robert Kissack, (IBEI) 
  

 

Durant els darrers anys, hem treballat per incorporar al programa a investigadors post-doctorals 

(investigadors/es Ramon y Cajal, Juan de la Cierva, Marie Curie principalment) amb contractes d’una 

durada mínima de 3 anys i fent servir la figura del tutor/a per part de professorat del programa, que 

es responsabilitza del bon funcionament de la supervisió. El programa vol continuar potenciant la 

participació al programa d’investigadors post-doc amb contractes de al menys 3 anys, oferint-los 

supervisió des de l’inici de la supervisió, i fent servir la figura de ‘tutor’ per part del professorat del 

programa (Vegeu proposta de Millora N. 12). 

 

La quantitat de professors actuals per a cada línia és la següent: Anàlisis, gestió i avaluació de 

polítiques públiques (2); Polítiques socials i urbanes (3); Democràcia, elits, partits i ciutadania (3); 

Governança i Integració Europea (2) i Relacions Internacionals (7). Tot i així, tres línies d’investigació 

tenen previst incorporar nou professorat, exactament s’incorporarà 1 persona a la línia de recerca 

d’anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques; 1 a la línia de recerca de Polítiques socials i 

urbanes, i finalment, 4 persones a la línia de recerca Democràcia, elits, partits i ciutadania. En el 

període avaluat, la línia de recerca que agrupa més professorat és la de Relacions internacionals. 

 

La composició per sexe del professorat del programa assoleix els objectius de la política en igualtat 

home-dona de la UAB. El professorat del programa està format per un 53% de dones i un 47% 

d’homes. Això contribueix a la reducció del desequilibri entre home/dona a la universitat. Si mirem 

la composició de sexe per línies de recerca: en 2 línies de recerca hi ha predomini de dones, en una 

hi ha igual presència de dones i homes, i en 2 hi ha predomini d’homes. El Gràfic 05 resumeix la 

composició del professorat per línies de recerca, classificats segons el gènere: 
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Gràfic 05: Professorat per línia de recerca 

 
Font: coordinació del programa de doctorat 

 

 

Amb independència del nombre de professors/es adscrits a cada línia de recerca, el potencial 

investigador de cada una de les línies és elevat, i així es demostra en els projectes competitius 

desenvolupats i les publicacions d’impacte del professorat que es presenten en el següent 

subapartat. Tant el professorat actual com el professorat que, previsiblement, s’incorporarà en el 

curs 2023-24, compleixen els requisits d’investigació acreditada que s’exigeix en el marc regulador 

de l’ensenyament superior i oficial de doctorat determinat pel RD99/2011, com es detallarà al llarg 

d’aquest apartat. Per això, es considera que el professorat del programa no només segueix assolint 

els estàndards de qualitat requerits pel programa sinó que té un important potencial de millora. 

Com s’ha indicat anteriorment, la previsió d’incorporació de 6 nous membres al professorat del 

programa de doctorat (pendent de presentar una proposta dem modificació) incrementarà de 

manera substantiva la presència de dones: 4 incorporacions seran de dones i 2 seran d’homes. Com 

a proposta de millora ens proposem vetllar per consolidar la paritat de gènere en tots els seus 

aspectes: tant pel que fa a la composició del professorat, la composició dels tribunals i de les 

comissions d'avaluacions (Proposta de Millora N. 14). 
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4.1.1. Projectes de recerca 

 

El professorat adscrit al programa de doctorat té una important capacitat per atraure finançament 

en convocatòries competitives. A fi d’il·lustrar la intensitat d’aquesta capacitat, en aquest apartat 

s’aporten tres tipus de dades. En concret, s’inclouen dades sobre: 

 

a. El conjunt de projectes vius (en el moment d’elaborar l’Autoinforme, Maig 2022) 

b. El conjunt de projectes finançats durant el període 2014-2022 

c. El conjunt de projectes de PDI amb previsió d’incorporar-se al programa de doctorat 

(pendent de presentació i aprovació de proposta de modificació) 

 

Presentant dades sobre aquests indicadors, es pretén: 1) fer una fotografia fixa de la situació actual 

de la recerca del programa de doctorat; 2) veure l’evolució de la capacitat global d’obtenir projectes 

competitius de recerca des de l’inici del programa de doctorat fins l’actualitat; i 3) veure el potencial 

de recerca del professorat que, previsiblement (i pendent de presentació de proposta de 

modificació) s’incorpori al programa de doctorat. 

 

a. Projectes vius 

 

En el moment de realitzar l’Autoinforme (maig 2022), el professorat del programa de doctorat té 16 

projectes competitius amb un finançament global de 2.305.321,50€ (per més detall, veure 

document de Recursos Humans). És important destacar que les 5 línies de recerca disposen de 

projectes competitius amb finançament, i que 4 de les 5 línies tenen projectes vius finançats per la 

Unió Europea. La Taula 26 resumeix la quantia finançada amb projectes vius, desglossats per línia 

de recerca i indicant l’àmbit de finançament. 

 

 

Taula 26: Projectes vius de recerca 

Línia de Recerca Finançament Àmbit 

Análisis, gestión y evaluación de políticas públicas 91.047,70 UE 

 36.800,00 Catalunya 

 8.472,00 Catalunya 

Democracia, élites, partidos y ciudadanía 1.450.000,00 UE 

 43.240,80 Catalunya 

 117.000,00 Estat 

Governança i integració europea 50.000,00 UE 

 42.000,00 Estat 
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Taula 26: Projectes vius de recerca 

Línia de Recerca Finançament Àmbit 

Políticas sociales y urbanas 204.241,00 UE 

 45.980,00 Estat 

 36.800,00 Catalunya 

 24.200,00 Estat 

 33.960,00 Catalunya 

 33.960,00 Catalunya 

Relacions Internacionals 50.820,00 Estat 

 36.800,00 Catalunya 

Total 2.305.321,50  

Font: coordinació del programa de doctorat  

 

 

Si analitzem la quantia finançada dels projectes vius (Maig 2022), aquesta prové majoritàriament de 

l’àmbit europeu (1.795.288,7€). En concret, el 77,9% del finançament correspon a projectes 

finançats per la Unió Europea, el 12,1% correspon a projectes d’àmbit estatal, i el 10% correspon a 

projectes d’àmbit català (veure Taula 27 i Gràfic 06). 

 

Taula 27:  

Resum Total 

UE 1.795.288,70 

Estat 280.000,00 

Catalunya 230.032,80 

Total 2.305.321,50 

Font: coordinació del programa de doctorat 
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Gràfic 06: Finançament de projectes vius (%) 

 

 
Font: coordinació del programa de doctorat 

 

 

b. Projectes finançats durant el període 2014-2022 

 

Pel que fa als projectes finançats durant el període 2014-2022, el professorat del programa de 

doctorat acredita una molt considerable capacitat per guanyar projectes competitius. Entre el 

professorat del programa, en el període 2014-2022, s’han desenvolupat un total de 34 projectes de 

recerca competitius (entre conclosos i encara vigents), en els que l’investigador principal (IP) és un 

professor/a implicat en el programa (vegeu document de projectes competitius amb finançament).  

 

Aquests 34 projectes desenvolupats sumen una totalitat de 4.097.219,51 €, i són finançats per 

diferents organismes tant d’àmbit internacional com estatal, sent 97,1 % dels projectes finançats 

per ens públics. Concretament, el 35,29% dels projectes són finançats per convocatòries 

promogudes pel Govern d’Espanya; el 29,41% dels projectes han obtingut suport econòmic d’algun 

programa de finançament de recerca de la Unió Europea, com Horizon 2020, ERC, entre els més 

destacats; el 23,53% dels projectes han obtingut suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, i 

finalment, el 8,82% han estat finançats per entitats públiques d’àmbit català, com l’Institut Català 

Internacional per a la Pau. Complementàriament, el 2,94% dels projectes van ser finançats per ens 

privats, com la Fundació La Caixa amb el programa de suport a la investigació Recercaixa.  

A continuació en destaquem alguns d’acord amb la línia de recerca a la que es troba el professor/a 

Investigador principal del projecte.  
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Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques 

- Leveraging vacant private property to build up a cooperative affordable housing scheme (Yes, 

We Rent!). Entitat finançadora: European Comission (UIA Initiative). Pressupost assignat: 

91.047,70 € 

- Motivación para el servicio público, rendimiento objetivo y satisfacción de los ciudadanos. 

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Pressupost assignat: 

54.450,00 € 

  

Polítiques socials i urbanes 

- Closing gaps in social citizenship. New tools to foster social resilience in Europe (Euroship). 

Entitat finançadora: European Comission. Pressupost assignat: 204.241,00 €. 

- Social Vulnerability and its intersections: The role of gender in a comparative perspective-VINe. 

Entitat finançadora: European Comission. Pressupost assignat: 158.121,60 € 

  
Democràcia, elits, partits i ciutadania 

- MIGRADEMO: Migration and Democratic Diffusion: Comparing the Impact of Migration on 

Democratic Participation and Processes in Countries of Origin. Entitat finançadora: European 

Research Council, ERC Consolidator Grant. Pressupost assignat: 1.450.000,00€ 

- Labor Market Segmentation and Political Participation (LABOREP). Entitat finançadora: 

European Comission. Pressupost assignat: 170.121,60€ 

 

Governança i Integració Europea 

- La delegación del poder en la era post-Lisboa. Un anàlisis cuantitativo de la comitología. Entitat 

finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Pressupost assignat: 

42.000,00€ 

- Jean Monnet Chair in European Policies I. Entitat finançadora: European Comission. Pressupost 

assignat: 50.000€ 

  

Relacions internacionals 

- Dinámicas y actores transnacionales en Oriente Medio y Norte de África (MENA): Una 

genealogía histórica de élites y movimientos sociales entre lo local y lo global. Entitat 

finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i FEDER. Pressupost assignat: 

69.000,00 € 

- Reconfiguración de los actores y elites transnacionales en la región MENA. Continuidad histórca 

o cambio en el siglo XXI. Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad 

(MINECO). Pressupost assignat: 50.820,00 € 
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 c. Projectes de PDI amb previsió d’incorporar-se al programa de doctorat 

 

De manera complementària als projectes liderats pel professorat del programa de doctorat, és 

important fer esment als projectes del professorat que, previsiblement, seran noves incorporacions 

al programa (pendent de presentació de modificació). En l’actualitat, aquests projectes sumen un 

total de 2.399.320,58€. De la quantia total, el 62.5% correspon a un ERC-Grant Project del Programa 

HORIZON de la UE, el 36,6% a projectes d’àmbit estatal, i l’1% a projectes d’àmbit català (vegeu 

Gràfic 07). 

 

Gràfic 07: Finançament de professorat amb previsió d’incorporació 

 
Font: coordinació del programa de doctorat 

 

Dels projectes finançats per PDI amb previsió d’incorporació al programa de doctorat (pendent de 

presentació i aprovació de modificació substantiva), destaquem els següents: 

 

Título del proyecto DEMOTRADEOFF: Reconciling Citizens with the Tradeoffs of Democracy: Attitudes 
Toward Democracy Under Rising Politicization 

Entidad financiadora Comisión Europea 

Referencia 
European Research Council / ERC-2021-STG - HORIZON ERC Grants - Project 
number: 101042292 

Duración 
2022-2027  
Aquest projecte va ser concedit en 2021 i començarà a implementar-se el 
1.10.22 

Financiación 1.499.967,50 € 

Tipo de convocatoria Pública competitiva 

Personal investigador 
que participa 

Enrique Hernández Pérez (IP) 
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Título del proyecto Incorporación personal investigador con trayectoria destacada 

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 

Referencia RYC-2016-19619 

Duración 2018-23 

Financiación 308.600 € 

Tipo de convocatoria Pública competitiva 

Personal investigador 
que participa 

Carolina Galais Gonzalez (IP) 

 

Título del proyecto ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN SOCIAL POLICIES IN SPAIN 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PID2019-106964RA-I00 

Duración 2020-2023 

Financiación 60.500 € 

Tipo de convocatoria Pública competitiva 

Personal investigador 
que participa 

Ixchel Pérez Durán (IP) 

 

Título del proyecto  
Longer leave for fathers, fairer labor markets? Evidence from the 2021 paternity 

leave reform in Spain FAIRLEAVE 

Entidad financiadora  Ministerio de Ciencia e Innovación  

Referencia  2020-P119226GA-I00 

Duración  2021-2024 

Financiación  96,800 

Tipo de convocatoria  Pública competitiva  

Personal investigador 

que participa  
Danislava Marinova (IP), Lara Maestripieri 

 

 

Les dades sobre projectes vius (apartat a), els projectes implementats durant el període de vigència 

del programa de doctorat (apartat b), i els projectes de professorat que previsiblement 

s’incorporarà al programa de doctorat (apartat c) acrediten una elevada capacitat d’atracció de 

recursos en convocatòries competitives nacionals i internacionals. Així doncs, les dades avalen la 

qualitat i el reconeixement internacional de la recerca del professorat del programa de doctorat, 

així com la capacitat de les unitats implicades d’atraure i incorporar investigadors/es altament 

formats en les unitats organitzatives que estructuren el programa de doctorat. En conjunt, el 

programa de doctorat conforma un grup d’investigadors i investigadores molt estimulant i altament 

qualificat per a la formació en recerca avançada.  
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4.1.2 Publicacions d’impacte 

 

La capacitat investigadora i de transferència del coneixement del professorat adscrit al programa de 

doctorat també s’evidencia a través de les publicacions a revistes i editorials científiques. D’entre 

totes les publicacions en revistes científiques indexades se n’han destacat 25. El 100% dels articles 

seleccionats estan indexats en el quartil Q1 del Journal Citation Reports (JCR).  

 

Les revistes on s’han publicat els 25 millors articles es presenta a continuació (entre parèntesi 

s’especifica la quantitat d’articles publicats en aquestes revistes si és superior a un): 

  

− Cambridge Review of International Affairs  

− Electoral Studies  

− Ethnic and Racial Studies  

− European Journal of Political Research  

− European Political Science Review (2)  

− European Security (2)  

− Government & Opposition  

− Journal of Common Market Studies  

− Journal of European Public Policy (2)  

− Journal of European Social Policy  

− Journal of Peace Research  

− Journal of Urban Affairs  

− Party Politics (2)  

− Political Behavior (2)  

− Political Geography  

− Political Psychology  

− Public Administration  

− Social Indicators Research  

− Social Policy and Administration  

− Urban Studies 

 

Els articles seleccionats són totes publicacions de gran impacte científic i reconeixement en les àrees 

específiques de cada disciplina, i que al mateix temps estan relacionades amb les línies de recerca 

del programa de doctorat. A continuació, i a tall d’exemple, es presenten algunes de les publicacions 

dels diferents professors vinculats a les línies d’investigació existents.  
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Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques 

Autores (p.o. de firma): Barbieri, Nicolás; Gallego, Raquel; Morales, Ernesto; Rodríguez-Sanz, 
Maica; Palència, Laia: Pasarín. M.Isabel (2017) 

Título: “Measuring and Analysing Community Action for Health: An Indicator-Based Typology 
and Its Application to the Case of Barcelona”  

Revista: Social Indicators Research  

Número:     Páginas:      p1-21     Año:  2017              ISSN: Print ISSN0303-8300    

https://doi.org/10.1007/s11205-017-1703-4 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías)  

Base indexación: JCR/SCI                                     Área: Political Science and Sociology; Social 
Sciences; Arts and Humanities  

Índice de impacto:          1.743                                Cuartil: Q1  

  

Autores (p.o. de firma): Ballart, Xavier; Rico, Guillem  

Título: Public or nonprofit? Career preferences and dimensions of public service motivation  

Revista: Public Administration  

Número:           96       Páginas:   404-429            Año: 2018           ISSN:  

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR/SCI             Área: Public Administration  

https://doi.org/10.1111/padm.12403 

Índice de impacto: 2,6(2018)       Cuartil: Q1 (Political Science) Q2 (Public Administration)  

  

Democràcia, elits, partits i ciutadania 

Autores (p.o. de firma): Rico, Guillem Rico; Guinjoan, Marc; Anduiza, Eva 

Título: Empowered and Enraged: Political Efficacy, Anger, and Support for Populism in Europe  

Revista: European Journal of Political Research  

Número: 59(4) Páginas: 797-816      Año: 2020     ISSN: 03044130, 14756765  

https://doi.org/10.1111/1475-6765.12374 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías)  

Base indexación: JCR     Área: ranking 18/183 Political Science  

Índice de impacto: 4,943             Cuartil: Q1 (Political Science)  

 

Autores (p.o. de firma): Østergaard-Nielsen, Eva; Cironei, Irina 

Título: Making the absent present: political parties and emigrant issues in country of origin 
parliaments  

Revista: Party politics  

Número: 1-14 https://doi.org/10.1177/1354068817697629   Páginas:   Año:     2017               

https://doi.org/10.1177/1354068817697629 
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías)  

Base indexación: JCR/SCI            Área: Political Science  

Índice de impacto:     2,324       Cuartil: Q1 , 35 de 169  



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

60 

 

Governança i Integració Europea 

Autores (p.o. de firma): Fernández-Pasarín, Ana Mar; Font, Nuria 

Título: ‘Unveiling Inconsistency: Consensus and Contestation along the Council–Comitology 
Cycle of EU Policy‐Making’  

Revista: Journal of Common Market Studies  

Número: 60(2) Páginas: 427-444 Año: 2022 ISSN: 1468-5965 (web)  

https://doi.org/10.1111/jcms.13244 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías)  

Base indexación: JCR Área: Political Science  

Índice de impacto: 3,99 (2022)   Cuartil: Q1 (Political Science)  

 

Autores (p.o. de firma): Nuria Font; Paolo Graziano; Myrto Tsakatika  

Título: ‘Varieties of Inclusionary Populism? SYRIZA, Podemos and the Five Star Movement’  

Revista: Government & Opposition  

Número: 56 Páginas: 163-183 Año: 2021 ISSN: 0017-257X (Print), 1477-7053 (Online) 

https://doi.org/10.1017/gov.2019.17  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías)  

Base indexación: JCR Área: Ciencia Política  

Índice de impacto: 3,332 (2020) Cuartil: Q1 (Political Science)  

 

Polítiques socials i urbanes 

Autores (p.o. de firma): Blanco, Ismael; León, Margarita  

Título: Social innovation, reciprocity and contentious politics: Facing the socio-urban crisis in 
Ciutat Meridiana, Barcelona  

Revista: Urban Studies  

Número:  Vol 54, Issue 9, Páginas: pp. 2172 – 2188 Año:  2017       ISSN:  

https://doi.org/10.1177/0042098016659044 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías)  

Base indexación: JCR/SCI           Área:Urban Studies  

Índice de impacto:      2,604  Cuartil: Q1, 8/39 (Urban Studies) 

  

Autores (p.o. de firma): León, Margarita; Ranci, Costanzo; Sabatinelli, Stefania; Ibáñez, Zyab 

Título: Tensions between quality and quantity in Social Investment Paradigms. Working 
conditions of ECEC staff in Italy and Spain  

Revista: Journal of European Social Policy  

Número: 29(4)   Páginas:   564 - 576       Año: 2019          ISSN: 0958-9287  

https://doi.org/10.1177/0958928718808401 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías)  

Base indexación: JCR/SCI           Área: Social Issues, Public Administration  
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Índice de impacto: 2.631  Cuartil: Q1; 6/44 - Social Issues. Q2; 14/48 - Public Administration  

 

 

Relacions internacionals 

Autores (p.o. de firma): Costa, Oriol; Collantes-Celador, Gemma; Badell, Diego 

Título: The dog that did not bark: The EU and the clash between sovereignty and justice in the 
International Criminal Court 

Revista: European Security  

Número: 30(3)  Páginas: 402-417   Año: 2021    
ISSN: Print ISSN: 0966-2839 Online ISSN: 1746-1545  

https://doi.org/10.1080/09662839.2021.1964473 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías)  

Base indexación: JCR/SCI  Área: International Studies  

Índice de impacto: 1,942  Cuartil: Q1 (Political Science)  

 

Autores (p.o. de firma): Buzogány, Aron; Oriol Costa; Góra, Magdalena 

Título: Contesting the EU’s external democratization agenda: An analytical framework with an 
application to populist parties  

Revista: Cambridge Review of International Affairs  

Número:                   Páginas: 1-23              Año:   2021       ISSN: Print ISSN: 0955-7571 Online 
ISSN: 1474-449X  

https://doi.org/10.1080/09557571.2021.2002264 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR/SCI             Área: International Relations  

Índice de impacto: 3.096                Cuartil: Q1  

 

El reconeixement de les revistes on s’ha publicat, així com la relació amb les línies de recerca, són 

indicadors clars de la capacitat d’investigació i transferència del coneixement del professorat del 

programa de doctorat. A més, el 92% de les 25 publicacions més destacades són en co-autoria, gran 

part d’elles amb autors d’universitats estrangeres, fet que reflecteix l’alt grau de col·laboració del 

professorat amb altres investigadors/es a nivell internacional, així com la connexió amb altres 

departaments i universitats.  

  

A banda dels 25 articles més destacats, durant el període 2017-2022, el professorat implicat en el 

programa ha produït un total de 65 articles (incloent els 25 seleccionats) indexats en JCR/SCI, la 

majoria en revistes del 1r i 2n quartils. A continuació es relacionen les revistes: 
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− Acta Politica 

− Administration & Society 

− Cities The International Journal of Urban Policy and Planning 

− City & Community 

− Comparative European Politics 

− Critical Policy Studies 

− Electoral Studies 

− Environment and Planning A 

− Ethnic and Racial Studies 

− Health Policy 

− International Journal of Communication 

− International Journal of Public Opinion Research 

− International Public Management Journal 

− International Review of Administrative Sciences 

− Journal of European Social Policy 

− Local Government Studies 

− Parliamentary Affaris 

− Partecipazione e Conflitto 

− Policy Studies 

− Population, Space and Place 

− Public Policy Administration 

− Revista de Estudios Políticos 

− Revista Internacional de Sociología 

− Revue Française d’Administration Publique 

− Social Policy and Society 

− Social Politics 

− Swiss Political Science Review 

− West European Politics 

 

Així mateix, cal subratllar que aquesta és només una part de la producció científica publicada pel 

professorat, ja que el volum total de publicacions és major si es tenen en compte els capítols de 

llibre i els llibres publicats per editorials de prestigi nacional i internacional, així com els articles en 

revistes de menor impacte, a banda de la producció científica del període 2014-2017 que no s’ha 

tingut en compte.  

 

Totes les línies de recerca han publicat articles en revistes del Q1 al JCR, la qual cosa reflecteix l’alt 

nivell de la producció científica entre línies. Pel que fa a la distribució de publicacions per línies 

d’investigació, aquelles que acumulen un major nombre d’articles amb alts índex de qualitat (Q1 i 

Q2) són: Democràcia, elits, partits i ciutadania (24 articles) i Polítiques socials i urbanes (18).  

 

En referència al professorat pel que, previsiblement, es proposarà la seva corporació, volem 

remarcar també la seva excel·lent producció científica i d’impacte. Amb aquest fi es destaquen 33 
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articles: 5 en coautoria amb professorat del programa (ja indicats en apartats anteriors) més 28 

articles. El 82,14% de les publicacions d’aquest grup de PDI estan publicats en revistes indexades en 

el quartil Q1, i la resta en el Q2. Aquestes revistes inclouen: 

− Canadian Review of Sociology 

− Electoral Studies 

− European Journal of Political Research 

− European Political Science Review 

− European Societies 

− European Union Politics  

− International Journal of Public Opinion Research 

− Journal of Information, Technology and Politics 

− Journal of Professions & Organizations 

− Journal of Rural Studies 

− Journal of Social Entrepreneurship 

− Journal Regulation & Governance 

− Party Politics 

− Policy and Politics 

− Political Analysis 

− Political Research Quarterly 

− Revista Española de Sociología 

− The International Journal of Press/Politics 

− West European Politics 

 

En resum, els projectes competitius liderats per professors implicats en el programa de doctorat així 

com la qualitat i la quantitat de publicacions en revistes indexades dels primers quartils són clars 

indicadors de l’elevada capacitat investigadora, de la qualitat de la recerca duta a terme i de l’alt 

grau de col·laboració internacional en la producció científica del professorat del programa.  

 

A més, la distribució dels projectes i publicacions entre les diferents línies de recerca evidencia 

també un equilibri entre l’oferta del programa de doctorat. Alhora, els resultats de l’activitat 

investigadora (projectes, premis, publicacions) incentiven l’impuls de noves recerques i afavoreixen 

una formació de qualitat als estudiants del programa de doctorat. 

 

 

4.1.3 Premis i reconeixements 

 

Des del curs 2014-2015 el professorat implicat en el programa PPIR ha obtingut diferents distincions 

i premis atorgats per vàries institucions acadèmiques, civils i polítiques d’àmbit català, espanyol i 

internacional. Així ho il·lustren les distincions ICREA rebudes per la professora Margarita León i la 

catedràtica Eva Anduiza.  
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D’altres reconeixements inclouen premis a la millor ponència presentada en conferències. Per 

exemple, el premi al millor article presentat en la conferència de l’AECPA el 2019 va ser atorgat al 

professor Guillem Rico, el professor Enrique Hernández i la catedràtica Eva Anduiza: dos dels quals 

són membres actuals del programa, i el tercer, Enrique Hernández, és un professor Agregat pel qual 

es proposarà la incorporació al programa quan correspongui. A més, el PDI que, previsiblement, 

seran noves incorporacions al programa té una reconeguda trajectòria de premis de recerca que, a 

tall d’exemple, inclou el premi GESIS Klingemann a la millor publicació del CSES, atorgat a la 

Professora Danislava Marinova pel GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences el 2017.  

 

Seguidament es detallen els premis i reconeixements del professorat del programa de doctorat (1), 

així com del professorat pel qual es presentarà una proposta de millora quan correspongui (2): 

 

1. Premis i reconeixements de professors actuals: 

• Premio al mejor paper de conferencia: Guillem Rico, Enrique Hernández y Eva Anduiza por 

la Asociación Española de Ciencia Política (AECPA) in 2019 

• Distinció ICREA Acadèmia a la professora Margarita León 

• Distinció ICREA Acadèmia a la catedràtica Eva Anduiza 

2. Premis i reconeixements de PDI (pels que es proposarà l’ALTA en una modificació substantiva 

quan correspongui): 

• Best European Social Survey (ESS) Junior Paper Award. Awarded to Enrique Hernández by 

the ESS Committee in 2018. 

• Premio al mejor capítulo de libro: Enrique Hernández per l’Asociación Española de Ciencia 

Política (AECPA), en 2017. 

• Premio al mejor artículo: Joan Font, Graam Smith, Carol Galais, and Pau Alarcón by the 

Asociación Andaluza de Sociología, en 2017. 

• GESIS Klingemann Prize for the Best CSES publication. Awarded to Dani Marinova by CSES 

and the GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences, en 2017. 

• Robert M. Worcester prize for the best paper published in the International Journal of Public 

Opinion Research. Awarded to Ana S. Cardenal, Carol Galais, and Sílvia Majó-Vázquez by the 

World Association for Public Opinion (WAPOR) in 2020. 

 

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

 

El professorat adscrit al programa PPIR és suficient i té la dedicació adequada per a desenvolupar 

amb èxit les seves funcions. La majoria del professorat (70,59%) ha dirigit tesis doctorals en el 

període 2014-2021. I la resta de professors han dirigit tesis en programes anteriors. 
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Pel període avaluat, la ràtio professor / alumne ha estat 1,4. Tenint en compte que, des de la darrera 

modificació de la memòria fins el moment d’escriure aquest Autoinforme (Maig 2022), s’han produït 

4 baixes, la ràtio actual és de 1,13. La previsió, un cop es presenti la proposta de modificació 

substantiva (que, en principi, implicarà l’alta de 6 PDI) és d’incrementar la ràtio a 1,53. Així mateix, 

el programa de doctorat compleix la normativa de la UAB que indica que un director/a de tesis no 

pot dirigir més de 5 tesis a la vegada. Com a dada il·lustrativa, la taula que es mostra a continuació 

indica el número de tesis dirigides / tutoritzades pels professors del programa de doctorat al 

finalitzar el curs 2020-21. La taula que es mostra a continuació indica, per cada professor del 

programa, el número total de tesis tutoritzades i, d’aquestes, desglossa el número de tesis en que a 

més és primer director i el de les que només és tutor (i, per tant, hi ha un director extern). A més, 

s’inclou una columna indicant el número de tesis en que el professor, no sent tutor, és el primer 

director. La suma de les tesis tutoritzades (sent alhora director o no) i aquelles en que, no sent tutor, 

n’és primer director, reflecteix l’activitat de supervisió global de cada professor com a tutor i/o 

primer director. Com es veu, hi h dos professors que estan al màxim de la seva capacitat supervisora 

(cadascun d’ells és director i aleshores tutor de 4 tesis, i és tutor en una altra). De mitjana, els 

professors del programa amb activitats de supervisió tutoritzen 2,56 tesis i en dirigeixen (com a 

primer director) 2,25.  

 

Tesis tutoritzades i dirigides  

 Tutor No tutor 

  Tesis 
tutoritzades 

(total) 

Tutor i  
1r director 

Tutor amb 
director extern 

1r director (no 
tutoritzades) 

Eva Anduiza 4 1 3 0 

Xavier Ballart 2 2 0 0 

Esther Barbé 1 1 0 0 

Ismael Blanco 5 4 1 0 

Oriol Costa 3 3 0 0 

Laura Feliu 2 2 0 0 

Margarita León 3 3 0 0 

Nuria Font 1 1 0 0 

Raquel Gallego 1 1 0 1 

Ricard Gomà 1 1 1 1 

Rafael Grasa 5 4  1 0 

Ferrán Izquierdo 3 3 0 0 

Elisabeth Johansson-
Nogués 

3 3 0 0 

Eva Ostergaard-
Nielsen 

2 2 0 0 

Guillem Rico 2 2 0 0 

Joan Subirats* 3 1 2 0 

*canvis de tutor tramitant-se per jubilació 
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Una característica del programa de doctorat és el foment de les codireccions, fomentant la 

participació de professors externs en la direcció de tesis. El programa considera que la incorporació 

de professorat estranger en la direcció de tesis té un valor afegit molt important, ja que no només 

complementa la formació que es fa des del programa de doctorat, sinó que és molt pertinent en 

aquells casos en que el director/tutor del doctorand/a no és especialista en l’àmbit específic de 

recerca. Per tant, la incorporació de directors estrangers permet optimitzar la formació dels 

doctorands i incrementar el seu rendiment investigador. De les 36 tesis defensades, n’hi havia 17 

(47,22%) que comptava amb un director extern al programa de doctorat (vegeu document) i en 9 

tesis la direcció o codirecció ha recaigut sobre professorat estranger. 

 

Entre el nombre total de directors/es de tesi externs, 19 en total (11 homes i 8 dones) que actuen 

com a codirectors conjuntament amb un professor/a adscrit al programa, un 42,11% són 

d’universitats estrangeres, principalment europees i del continent sud-americà. En un 21,05% de les 

tesis els directors externs pertanyen a universitats catalanes, i en un 10,53% els directors són 

d’universitats d’altres regions de l’estat. Finalment, un 21,05% són d’altres departaments de la UAB. 

Els directors/es externs, tots ells amb una trajectòria de recerca demostrada, aporten expertesa a 

les tesis elaborades per alumnes del doctorat.  

 

Com a element rellevant que potencia la internacionalització del programa, cal remarcar les 4 tesis 

inscrites com a co-tutela entre el programa PPIR i una altra universitat, en el 100% de casos 

universitats estrangeres des de l’aplicació del RD99/2011. En aquest sentit, les universitats que han 

participat en la co-tutela de tesis amb professorat del programa de doctorat són: Università IUAV 

(Venècia, Itàlia); Université de Paris-Nanterre, (París, França); Université Jean Monnet (Saint-

Etienne, França) i UAB-Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Portoalegre-Brasil). 

 

El programa de doctorat considera que en el cas de les co-tuteles entre la UAB i una altra universitat, 

la participació de professors externs en la direcció de tesis suposa una aportació d’expertesa a la 

temàtica d’estudi, però també un aprenentatge per al professorat del programa, sobretot pel 

professorat més novell en la direcció de tesis.  

 

Per últim, és rellevant destacar la modalitat innovadora de doctorat industrial, que s’ha començat a 

aplicar en l’últim quinquenni, i que permet desenvolupar recerca aplicada en un àmbit concret, al 

mateix temps que es fomentar les competències requerides en entorns laborals concrets. El 

programa de doctorat té actualment tres doctorands que es troben sota la categoria de doctorat 

industrial. Les entitats signants del conveni amb la UAB són: Ivàlua (Generalitat de Catalunya), 

Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) i Pla de barris (Ajuntament de Barcelona).  

 

Finalment, en relació a millorar el desenvolupament de les funcions del professorat del programa, 

la coordinació ha desplegat accions per obtenir un retorn regular que permeti conèixer de manera 

regular les valoracions del professorat. En aquest sentit, s’han organitzat dues reunions online amb 

els directors/es per avaluar el programa. La coordinació del preveu regularitzar aquest tipus de 

trobades pel proper curs (veure proposta de Millora N. 9). 
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En general, el programa de doctorat ha treballat per oferir programes de formació i recolzament 

transversals, avaluant les activitat formatives i definint les necessitats dels estudiants i dels directors 

i generant una oferta formativa variada d’acord amb el tipus de recerca i les inquietuds que es 

perceben entre l’alumnat. Així mateix, s’ha intentat equilibrar la formació formativa d’acord amb 

les demandes identificades i l’oferta formativa fins el moment (veure proposta de Millora N. 16). 

 

En conclusió, el professorat adscrit al programa PPIR és suficient i compta amb la dedicació 

adequada. És un professorat que assegura els estàndards de qualitat, amb una trajectòria de recerca 

demostrada en la seva pertinença a grups de recerca SGRs, en el lideratge de projectes de recerca i 

transferència del coneixement, en les publicacions d’impacte. A més, el foment de la participació de 

professorat extern en la codirecció de tesi afegeix expertesa i internacionalització al programa.  

 

4.3. El programa de doctorat compte amb les accions pertinents per fomentar la direcció de tesis 

 

Aquest subestàndard transversal de l’Escola de Doctorat ha estat avaluat per AQU Catalunya amb 

la valoració en progrés vers l’excel·lència. 

 

 

4.4. El grau de participació del professorat estranger i doctors internacionals en les comissions de 

seguiment i tribunals de tesis és adequat a l’àmbit científic del programa 

 
A continuació es presenten les dades que justifiquen l’assoliment de l’estàndard de participació de 

professorat estranger en els processos d’avaluació del doctorat. Aquest estàndard es fa pales 

sobretot en la participació de professorat internacional en els tribunals de tesi en el període avaluat 

(curs acadèmic 2014/2015 fins l’actualitat).  

 

S’han convocat 36 tribunals de defensa de tesi. D’aquests, 25 tenien com a mínim un membre d’una 

universitat o centre de recerca estranger, suposant el 66,66% de la totalitat de tribunals convocats. 

Els membres pertanyents a universitats o centres de recerca estrangers sumen un total de 33, 

d’aquests 51,52% són dones (vegeu el següent document).  

 

Pel que fa a la totalitat dels membres que han composat els tribunals de tesi, independentment de 

la seva afiliació, hi ha un total de 105 membres, dels quals un 45,71% són dones. 

 

Un altre dels indicadors d’internacionalització del programa de doctorat és el nombre de tesis 

defensades amb menció internacional, que està estretament relacionat amb la participació de 

membres d’universitats i centres de recerca estrangers, ja que un dels requisits és la participació 

com a mínim d’un membre d’una universitat o centre de recerca estranger al tribunal. A més, 

l’aprovació de la menció internacional també ve determinada per l’ús d’un idioma diferent al català 

o castellà en la defensa de la tesi. En el moment de realitzar aquest Autoinforme, el 50% del conjunt 



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

68 

 

de tesis defensades tenen menció internacional (18/36), i el 62,57% de les tesis íntegres en el 

programa de doctorat tenen menció internacional (10/16) (vegeu el següent document). Així mateix 

no trobem desequilibris entre homes i dones pel que fa a l’obtenció de la menció internacional: el 

50% del conjunt de tesis amb aquesta distinció han estat a càrrec de dones (9/18). El percentatge 

es manté en relació a les tesis íntegres (5/10).  

 

En la taula 28 es mostra en detall la composició dels tribunals de les tesis llegides. En referència a 

les mencions internacionals, el 50% de les tesis defensades tenen menció internacional, i d’aquestes 

el 50% són de dones. El percentatge de mencions internacionals augmenta en les tesis íntegres: el 

62,5% de les tesis íntegres tenen menció internacional, de les quals, la meitat han estat a càrrec de 

dones (veure Taula 28). 

 

Taula 28: Tesis llegides del 2014/2022 segons tipus i composició del tribunal 

Tesis i tribunals 

Sexe 

D H Total 

n %f n %f n %t 

Tesis defensades 

Tesis llegides del 2014/2022* 21 58,33% 15 41,66% 36 100% 

Tesis íntegres 11 68,75% 5 31,25% 16 
44,44% del 

total tesis 
llegides 

Menció Doctorat Internacional  
(totes les tesis defensades) 

9 50% 9 50% 18 50% 

Tesis íntegres 5 50% 5 50% 10 
62,57% de 

MDI entre les 
íntegres 

Membres tribunals 

Total membres titulars tribunals 
2014/2022* 

50 46,3% 58 53,7% 108 100% 

Membres tribunal Tesis íntegres 21 43,75% 27 56,25% 48 
44,44% de 

total trb 

Total membres internacionals 17 51,52% 16 48,48% 33 30,56% 

Membres internacionals Tesis íntegres 9 40,91% 13 59,09% 22 66.67% de MI 

 

Tribunals amb com a mínim 1 membre/a internacional  25 69,44% 

Font: coordinació del programa de doctorat, *Maig 2022 

  

Pel que fa als membres del tribunal, el 68,57% de les tesis defensades (Maig 2022) van tenir com a 

mínim un membre que provenia d’una institució internacional. En relació a les tesis íntegres, el 
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66,67% de membres de tribunal amb afiliació a universitats estrangeres. Mirant la participació 

individual, dels membres que han participat als tribunals de totes les tesis defensades (sense 

comptar els suplents), a data d’avui, un 30,56% dels membres provenen d’una universitat 

estrangera (33/108). 

 

Per tant, hi ha una notable presència de membres dels tribunals de tesi que provenen d’universitats 

internacionals, i a més, d’aquests membres, més de la meitat són dones (51,52%), assolint els 

objectius de paritat en els membres estrangers dels tribunals, i gairebé també la paritat en la 

totalitat dels membres dels tribunals. Així mateix, el percentatge de dones en tribunals internacional 

(51,62%) és superior al percentatge de dones en el conjunt de tribunals (46,3%), ja siguin amb 

membres internacionals o no (vegeu Taula 28). Com a proposta de millora, proposem fomentar la 

participació de professorat d’universitats de fora de Catalunya i Espanya en els tribunals de tesi 

(Vegeu Proposta de Millora N. 13). 

 

Per últim, cal remarcar que el professorat de la UAB adscrit al programa de doctorat PPIR ha estat 

convidat a formar part de tribunals de tesi en universitats espanyoles, però també estrangeres. El 

programa de doctorat destaca la presència de professorat estranger en els tribunals de tesi. En el 

moment de la realització d’aquest Autoinforme, el 68,57% de tribunals de tesi tenia com a mínim 

un membre provinent d’una universitat estrangera. En aquest sentit, el programa de doctorat es 

planteja seguir amb l’objectiu de fomentar la participació de professors d’universitats estrangeres. 

Així doncs, proposa l’increment del percentatge de membres de procedència internacional (fent ús, 

si calgués, del format de defensa híbrid), com a una proposta de millora. 

 
A diferència de la forta presència de professorat estranger en els tribunals de tesi, al programa de 

doctorat no s’ha donat la participació de professorat estranger en les comissions de seguiment. La 

composició de les comissions inclou professorat del programa i PDI de les unitats organitzatives que 

l’estructuren. Com s’ha indicat prèviament, el PDI que actualment està integrat en els departaments 

de les unitats que estructuren el programa però que encara no s’han donat d’alta (pendent 

d’incorporar-se en una proposta de modificació), acrediten una experiència investigadora 

d’excel·lència internacional i, de fet, ja estan participant en les activitats formatives del programa, 

ja sigui dirigint tesis o impartint activitats formatives. Per tant, el programa considera que les 

comissions de les proves de seguiment poden atendre de de manera satisfactòria les funcions 

d’avaluació i el seguiment dels estudiants. Al marge d’aquestes consideracions, el programa de 

doctorat considera que, donades les restriccions pressupostàries del programa de doctorat, la 

incorporació de professors d’universitats estrangeres en les proves de seguiment no seria una 

mesura realista. 

 
En conclusió, es considera que el programa ha adquirit un nivell adient de participació de 

professorat estranger en les direccions de tesi, a través de la codirecció i programes de cotutela 

internacionals (com s’especificarà més en detall en l’Estàndard 6), i en la composició dels tribunals 

de defenses de tesis. Aquests estàndards són una característica definitòria del programa i que es 

pretén mantenir. 
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Autovaloració de l’Estàndard:  
 

El professorat adscrit al programa de doctorat PPIR compta amb una trajectòria acadèmica i 

investigadora acreditada adequada. Aquest estàndard queda palès amb els projectes competitius 

internacionals, però també amb els de finançament estatal. A més, la seva capacitat investigadora i 

de transferència del coneixement queda demostrada a través de les publicacions a revistes d’alt 

impacte internacional, però també en revistes de gran impacte i reconeixement nacional.  

 

El professorat és suficient i té la dedicació adequada en relació al volum d’estudiants i les tesis 

defensades. Així doncs, el professorat és l’adequat per a realitzar les funcions de dirigir tesis, 

contribuir al guiatge i formació de l’estudiant, així com l’avaluació del treball desenvolupat per als 

doctorands. El programa de doctorat també té els procediments i destina els recursos necessaris 

per a fomentar la direcció de tesis i la tutorització dels doctorands. A més, el programa de doctorat 

destina esforços a implicar professorat d’universitats o centres de recerca estrangers com a co-

directors, en l’establiment de co-tutel·les, en els tribunals de tesi i en els tribunals de tesi. 

 

El programa de doctorat considera que existeix una equilibrada paritat home-dona entre els 

tutors/es, avaluadors i membres de tribunals. El programa vol vetllar per consolidar la paritat de 

gènere, i per això proposa realitzar sempre una anàlisi de gènere en la composició de les avaluacions 

i tribunals i tutors/es com a proposta de millora (vegeu Proposta de Millora N. 14). 

 

En conclusió, el programa de doctorat valora que l’Estàndard s’assoleix en progres vers 

l’excel·lència. 
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge  
 

En relació a l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge, el programa de doctorat proporciona 

dades i reflexiona sobre el nivell d’assoliment de l’estàndard en relació als recursos materials i 

serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats del programa de doctorat i per a la 

formació del doctorat.  

 

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

característiques del programa de doctorat.  

 

Els recursos materials específics que els programes de doctorat posen a disposició dels seus 

estudiants estan directament relacionats amb les línies i grups de recerca dels programes. Els grups 

de recerca estan distribuïts en els diferents departaments, aquests grups de recerca tenen una 

qualitat consolidada en la seva recerca i disposen dels mitjans materials per donar suport al nombre 

de tesis doctorals que els programes ofereixen. Aquests recursos inclouen espais de treball per 

l’estudiant de doctorat, laboratoris de recerca, laboratoris de bioseguretat, equipaments d’alta 

qualitat i despeses de funcionament associades a la recerca. L’organització dels recursos materials 

que ofereix la UAB i que posen a disposició els Centres de Recerca que participen en el programa 

assoleixen de manera notable els requisits bàsics que necessiten els estudiants de doctorat. 

 

El programa de doctorat es gestiona des de les tres unitats o àrees de coneixement que 

l’estructuren: la Unitat de Ciència Política i de l’Administració (Departament de Ciència Política i Dret 

Públic), l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i l’àrea de coneixement de Dret Públic i Relacions 

Internacionals (Departament de Dret Públic i Ciències Històricojurídiques). Tant la coordinació 

acadèmica com la gestió administrativa del programa de doctorat tenen un caràcter rotatiu, de 

manera que cada dos anys ambdues recauen sobre la unitat corresponent. Des de la implementació 

del programa, les tres unitats han assumit la coordinació acadèmica i la gestió administrativa del 

programa de la manera següent: 

 

Curs  Coordinació acadèmica  Gestió administrativa 

2014-15 
Prof. Eva Ostergaard-Nielsen 
Ciència Política i de l’Administració 

Departament de Ciència Política i Dret Públic 

2015-16 
Prof. Núria Font 
Ciència Política i de l’Administració 

Departament de Ciència Política i Dret Públic 

2016-17 
Prof. Núria Font 
Ciència Política i de l’Administració 

Departament de Ciència Política i Dret Públic 

2017-18 
Prof. Margarita León  
Polítiques Públiques 

IGOP 

2018-19 
Prof. Margarita León 
Polítiques Públiques 

IGOP 
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Curs  Coordinació acadèmica  Gestió administrativa 

2019-20 
Prof. Rafael Grasa 
Relacions Internacionals  

Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques 

2020-21 
Prof. Rafael Grasa 
Relacions Internacionals 

Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques  

2021-22 
Prof. Nuria Font 
Ciència Política i de l’Administració 

Departament de Ciència Política i Dret Públic 

  

Des de la implantació del programa de doctorat, aquest ha gaudit dels recursos materials i els espais 

de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, on es desenvolupen les activitats docents i 

investigadores de tots els professors del programa, així com de l’Institut de Govern i Polítiques 

Públiques. Com detallem després, des del curs 2020-21, els estudiants tenen un espai propi 

permanent d’ús lliure, un seminari. 

 

Pel que fa a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, el programa de doctorat té els següents 

recursos a l’abast: 

  

Espai 
 

Recursos a l’abast dels/les estudiants de doctorat 

Suport Logistic  B3-101  Atenció logística als doctorands/es  -  

Espai ETIC  B3-177  Logística informàtica i sala de 
reunions petita  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala de Reunions  B3-199  Supervisió de projectes, presentació 
de recerques, conferències en grup 
petit  

Mobiliari per activitats 
presencials, per 
videoconferència i streaming  

Sala Annexa  B1/-109  Supervisió de projectes, presentació 
de recerques, conferències, formació 
en grup mitjà  

Mobiliari per activitats 
presencials, per 
videoconferència i streaming  

Sala de Graus  B1-021  Defensa de Tesis Doctorals i 
conferències, en grup mitjà  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala de Juntes  B3-121  Actes institucionals i conferències, 
en grup mitjà  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala d’actes  B1/-105  Actes institucionals i conferències, 
en grup gran i molt gran  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala del Seminari A  B3-111  Supervisió de projectes, presentació 
de recerques, conferències, formació 
en grup mitjà  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala de Seminari B  B1-167  Supervisió de projectes, presentació 
de recerques, formació, reunions en 
grup petit  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

73 

 

Espai 
 

Recursos a l’abast dels/les estudiants de doctorat 

Sala de Seminari C  B1-169  Supervisió de projectes, presentació 
de recerques, formació, reunions en 
grup petit  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala de Seminari D  B1-171  Supervisió de projectes, presentació 
de recerques, formació, reunions en 
grup petit  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala de Seminari E  B1-173  Supervisió de projectes, presentació 
de recerques, formació, reunions en 
grup petit  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala de Seminari F  B1-189  Supervisió de projectes, presentació 
de recerques, formació, reunions en 
grup petit  

Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Sala de Doctorands 

(antic Seminari G) 

B1-191  Working room for PhD students 
  
  

Mobiliari per activitats 
presencials  

Sala d’Estudi de 
Postgrau Ángeles 
Chibán  

B1-163  Espai de treball de post grau  Mobiliari per activitats 
presencials i recursos 
informàtics  

Laboratori 
d’informàtica i 
audiovisuals (LIAM)  

B3-109  Disposa de 30 ordinadors de sobre 
taula amb software especialitzat (17 
programes) i projector 

Mobiliari per activitats 
presencials  

  

El programari del Laboratori d’informàtica i audiovisuals té instal·lats el següent software: 7-Zip 

19.00 (x64), Adobe Acrobat Reader DC, AppsAnywhere, ATLAS.ti 9, Cloudpaging Player, Google 

Chrome, Jamovi 2.2.5, Microsoft Edge, Microsoft Office Profesional Plus 2019 - ca-es, Microsoft 

Office Profesional Plus 2019 - es-es, Microsoft Teams, Mozilla Firefox (64 es-ES), Notepad ++ (64 - 

bit x64), OneNote for Windows 10, R for Windows 4.1.1, RStudio, Skype, Stata 17, VLC Media Player 

3.0.16, VP9 Video Extensions. 

 

La coordinació acadèmica del programa de doctorat i tots els investigadors i persones doctorands 

del mateix valoren molt positivament que la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia hagi cedit 

aquest curs permanentment, com hem dit abans, un espai per als doctorands/es. Aquesta havia 

estat una reivindicació històrica del l’estudiantat, sobretot d’aquells que no gaudeixen de beca, i per 

tant no disposen d’un espai de treball i de trobada permanent i propi. La nova Sala de Doctorands, 

ubicada a la Facultat, vol satisfer aquesta demanda. Des del programa de doctorat es proposaria 

promoure l’ús d’aquest espai per tots els doctorands/es del programa i l’organització d’activitats 

cohesionadores de grup ( no només entre estudiants, també entre estudiants i professors) a més de 

l´ús lliure i autogestionat de l’espai que ja estant fent les persones doctorandes (vegeu Proposta de 

Millora N. 15). A més, des del 2018 s’informa dels recursos disponibles per als doctorands per al 

suport emocional i la salut mental dels estudiants de la UAB (vegeu Proposta de millor nº 17).  

  

https://socials.uab.cat/index.php/aulesinformatitzades/
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Addicionalment, cal destacar que, arran de les dificultats derivades de la pandèmia de COVID-19, el 

programa de doctorat ha estimulat el contacte amb els doctorands/es a través de la plataforma 

institucional de la UAB de videoconferències i formació en línia, Microsoft Teams, la qual ens ha 

permès continuar amb les activitats de seguiment, formació i atenció als doctorands/es del 

programa. A més ha permès mantenir els vincles amb els directors i directores amb el programa i 

amb l’alumnat, intensificant-ne l’acompanyament.  

 

Així mateix, el programa de doctorat considera que reforçar l’acompanyament emocional dels 

estudiants és cabdal per que puguin fer front a la realització de la tesi doctoral, donat que aquest és 

un procés molt exigent. El programa està fent èmfasi en la idea de l’acompanyament emocional i 

les dinàmiques informals d’intercanvi i suport mutu. Per això, fer ús dels recursos d'acompanyament 

psicològic disponibles a la UAB i la visualització de la salut mental durant el doctorat van ser dos dels 

temes tractats a la welcome session (veure proposta de Millora N. 17). 

  

El personal de suport administratiu al programa de doctorat s’ubica a tres espais específics. Per una 

banda, als dos departaments: al Departament de Ciència Política i Dret Públic i al Departament de 

Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques. Cadascun dels departaments compta amb una persona 

encarregada de donar suport administratiu al programa de doctorat: existeix una pauta de gestió 

descentralitzada i de suport en funció de l’adscripció temàtica de cada persona doctorand/a i de 

cada director/a i/o tutor/a a cadascuna de les tres grans subàrees. Ambdós departaments disposen, 

naturalment, de recursos informàtics (programari i ordinadors) i d’expertise per a fer totes les 

gestions precises al programa. Cal destacar que, tot i la mobilitat inevitable en el PAS de la 

universitat, les persones encarregades al dos departaments de la gestió del Programa porten ja tres 

anys almenys ocupant-se’n, el que garanteix continuïtat i coneixement dels antecedents. 

 

Pel que fa a l’IGOP, la seva seu principal, situada al Mòdul de Recerca A del Campus UAB, compta 

amb un espai de cinc ordinadors destinat específicament a l’alumnat del Doctorat PPIR. També hi 

ha una sala de reunions, totalment equipada amb ordinador i projector, a disposició dels estudiants 

de doctorat vinculat a l’Institut. Recentment, s’ha habilitat un espai amb tres ordinadors per acollir 

als estudiants de doctorat (així com a alumnes d’altres programes de Doctorat, sempre que estiguin 

matriculats en el segon curs o posteriors, i que facin una estada entre tres mesos i un any de durada). 

Per la seva banda, l’Escola de l’IGOP a Barcelona també disposa de cinc equips informàtics a 

disposició de l’alumnat de Doctorat. Entre el personal funcionari de l’IGOP, hi ha una persona 

encarregada de donar suport administratiu al programa de Doctorat (plaça C1.22.1) i una altra 

persona que dona suport a la incorporació de personal investigador en formació (A1.22.1/C1.22.2). 

L’IGOP també compta amb dues places de personal laboral tècnic: per una banda, existeix la plaça 

de “coordinació de recerca”, que dona suport a la línia de recerca de l’IGOP en el Doctorat PPIR, a 

més de gestionar tot el procés d’incorporació acollida d’investigadors convidats (pre-doctorals i 

post-doctorals) i també la plaça de “tècnic/a de Comunicació”, que s’encarrega de la difusió i 

transferència de resultats generats a l’Institut. Tenint em compte les necessitats de l’alumnat de 
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Doctorat adscrit a l’Institut, aquests tenen a la seva disposició dues llicències del programa N-Vivo, 

adquirides per l’Institut amb caràcter permanent. A través del “tècnic/a en comunicació” de 

l’Institut, es facilita a l’alumnat de Doctorat l’accés a programari informàtic que puguin necessitar, 

com per exemple, la utilització d’una llicència Adobe Acrobat Pro DC, instal·lada en un equip de 

l’IGOP, o la llicència Creative Cloud (accés a eines de disseny gràfic i edició de vídeos). 

 

A més dels recursos materials i els serveis proporcionats per la Facultat de Ciències Polítiques i 

l’IGOP, així com de les unitats organitzatives que integren el programa de doctorat, els serveis i els 

recursos formatius, acadèmics, materials i logístics que es generen als SGRs que actualment integren 

el programa de doctorat també proporcionen recursos i servies als estudiants de doctorat. A 

continuació s’indiquen els SGRs actius, juntament amb el corresponent enllaç al web: 

 

• SGR URGOCIS (http://www.urgocis.net/) (Ref. 2017 SGR 1712) 

• SGR AGAPP (http://www.agapp.cat/) (Ref. 2017 SGR 1264) 

• SGR Democracy, Elections and Citizenship (http://grdec.uab.cat/ ) (Ref. 2017 SGR 811) 

• SGR EUGOV, EU Government and Governance (http://blogs.uab.cat/eugov/) (Ref. SGR 1575) 

• SGR InterÀsia i el nou sistema internacional  

(http://www.fti.uab.cat/interasia/catalan/index.html): Societat, política i cultura (Ref. SGR 1402 

GRC) 

• SGR, Observatori de Política Exterior Europea (http://normcon.eu/es/) (Ref: 2017 SGR 693) 

 

Els diversos SGR aporten doncs valuosos complements i beneficis als serveis molt importants que la 

universitat en el seu conjunt, la Facultat i els dos departaments i l’institut universitari que conformen 

el programa ofereixen ja als alumnes del Programa. Especialment important al respecte és tot allò 

relatiu a la recerca específica, al coneixement de primera mà de com s’elaboren i implementen 

projectes de recerca i com es preparen i escriuen articles acadèmics per transmetre a públic 

diferencials les troballes de recerques. 

 

Els estudiants de doctorat tenen al seu abast tots els recursos proporcionats per les biblioteques de 

la UAB. Les biblioteques de la UAB, i els anomenats serveis bibliotecaris, posen a la disposició de les 

persones doctorandes un ampli fons documental de suport a la docència i a la recerca: més d'un 

milió de llibres o monografies, prop de 75.000 col·leccions de publicacions periòdiques (diaris i 

revistes) i prop de 200.000 documents de material documental “no llibre” (DVD, tesis, mapes, 

etcètera). Cal esmentar a més que una bona partes troben en format digital (gairebé 60.000 llibres) 

i un i un extens i ampli catàleg d’accés a bases de dades i revistes científiques indexades (en obert i 

per subscripció). A continuació (veure Taula 29), detallem les que es refereixen a l’àmbit de Ciències 

Socials i/o a les línies de recerca del programa de doctorat: 
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Taula 29: Bases de dades i recursos electrònics  

Base de Dades  Descripció  

Web of Science  Portal del Institute for Scientific Information amb Journal citation reports, 

Social sciences citation index, Current contents, Book Citation Index, etc.  

Scopus  Amb referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 revistes, actes de 

conferències i web científiques.  

Proquest Social Sciences 

Premium Collection  

Plataforma amb nombrosos recursos de l’àmbit de les ciències socials. Conté, 

entre d’altres, les bases de dades de ProQuest Sociology, Sociological 

abstracts, PAIS i Political Science. Ofereix resums, articles de revistes, llibres, 

capítols de llibres i working papers. Accés al text complet de més de 1000 

revistes.  

ÍnDICEs CSIC  Articles de revista, tesis i actes de congressos. Inicialment eren només 

referències bibliogràfiques però ara hi ha molts a text complet.  

JSTOR  Base de dades d'àmbit multidisciplinari que proporciona el text complet del 

fons retrospectiu de 117 revistes acadèmiques anglosaxones dels següents 

camps temàtics: antropologia, ciència política, ecologia, economia i finances, 

educació, estadística, estudis asiàtics i afro-americans, història, literatura, 

matemàtiques, població i sociologia.  

Taylor & Francis Online  Destaquem les matèries navegables: Arts, Behavioral Sciences, Education, 

Geography, Humanities, Language & Literature, Urban Studies.  

Sage Journals Online  Servei d'accés a text complet a les revistes publicades per Sage Publications 

de temàtica multidisciplinar: comunicació, criminologia, educació, ciències de 

la salut, ciències dels materials, ciències polítiques, psicologia, sociologia, 

planificació, política urbana i urbanisme, gestió i organització d'empreses.  

Thomson Reuters 

Datastream i Eikon.  

Dades estadístiques financeres històriques (Datastream) i indicadors 

financers i notícies econòmiques a temps real (Eikon). Requereixen programa 

d’instal·lació i contrasenya.  

Dialnet  Dóna accés als sumaris i/o text complet de revistes espanyoles, al text 

complet de tesis de les universitats espanyoles i a referències bibliogràfiques 

de llibres.  

Factiva  Amb informació d’actualitat, inclou moltes fonts d’informació a text complet 

(diaris, revistes comercials, informes) i fotografies.  

OECD iLibrary.  Portal de publicacions electròniques i bases de dades de l’OCDE, accessible 

gratuïtament de manera parcial. A més la UAB té subscrita la base de dades 

World energy statistics and balances i també pot accedir a totes les 

monografies i publicacions periòdiques editades fins a finals de 2011.  
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Taula 29: Bases de dades i recursos electrònics  

Base de Dades  Descripció  

eDU-Library  Portal de llibres electrònics en accés obert en streaming. Permet llegir els 

llibres on-line, fer cerques i guardar subratllats, notes o marcadors i exportar-

ho a arxius pdf.  

eHRAF world cultures  Conté col·leccions etnogràfiques que cobreixen tots els aspectes de la vida 

cultural i social. Permet la navegació per: cultures i ètnies de tot el món (A-Z 

Index, per regió, per país, per mapa), per grans matèries (Major subjects) i 

per documents.  

Education Databases  Dóna suport a l'estudi, recerca i l'aplicació de l'Educació a través de tots els 

seus nivells: educació infantil, primària, secundària i superior. Inclou milers 

de revistes a text complet, tesis i altres fonts rellevants des de 1988 fins 

l'actualitat. Tant ERIC com Education Database, formen part de "Education 

Collection" de Proquest i es poden consultar conjuntament (vegeu guia en 

PDF, 2 pàgines, vàlida 16/10/2019).  

Scripta vetera  Recull de textos generals i treballs d'investigació especialitzats en geografia, 

urbanisme i ciències socials.  

Psychology & behavioral 

sciences collection  

Base de dades que dóna accés al text complet d'unes 530 revistes 

especialitzades en psiquiatria, psicologia, processos mentals, característiques 

emocionals i de conducta, antropologia i mètodes experimentals. La 

cobertura comença el 1965.  

Psychology Database 

(ProQuest Central)  

Aquesta base de dades proporciona abstracts i indexació de títols clau de 

Psicologia, molts dels quals estan disponibles en text complet. Molts títols 

s’indexen a PsycINFO. La cobertura abasta des de la psicologia conductual, 

clínica, cognitiva, de desenvolupament, experimental, industrial i social, 

juntament amb la personalitat, la psicobiologia i la psicometria.  

  

Cal esmentar, finalment que, específicament, la Biblioteca de Ciències Socials, el referent bàsic dels 

serveis bibliotecaris de la UAB per al nostre programa de doctorat, ofereix durant tot el curs 

acadèmic tallers formatius en la cerca bibliogràfica i en la publicació en obert, sistemes de citació, 

sistematizació de la informació, i serveis d’assessorament, activitats que resulten molt útils pels 

nostres doctorands/es. Com a proposta de Millora ens proposem millorar el nombre de publicacions 

dels nostres doctorands/es seguint el sistema d'accés obert. D'una banda el programa facilitarà 

l'accés a la informació sobre les diferents modalitats de publicació en Accés Obert. D'una altra 

banda, ens proposem fer difusió dels cursos organitzats per biblioteques UAB (Vegeu Proposta 

Millora N. 19).  

 

  

 

http://www.uab.cat/doc/guiabddeduproquest
http://www.uab.cat/doc/guiabddeduproquest
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Perspectiva de gènere 

 

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia ha estat pionera a Catalunya, i a l’Estat, amb el 

Seminari d’Estudis sobre la Dona, creat com a grup de recerca interdisciplinari l’any 1987, de la mà 

de persones com Judith Astelarra, María Jesús Izquierdo, Marina Subirats i Teresa Torns. Aquest 

Seminari, i la seva tasca, influí decisivament no només en la Facultat sinó també en la universitat i 

en la progressiva introducció de perspectiva de gènere a les diverses activitats de la universitat, així 

com en el relatiu a polítiques de conciliació.  

 

Posteriorment, i arran del previst en la Disposició addicional dotzena de la Llei Orgànica 

d'Universitats 4/2007, que modificà la Llei Orgànica 6/2001, tot establint que les universitats han de 

comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per el desenvolupament 

de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes, la UAB creà per acord 

del seu Consell de Govern un Observatori per a la Igualtat, l'any 2005. Aquest Observatori centrà les 

seves actuacions en l’àmbit de desigualtat entre dones i homes, inicialment, tot i que el 2008 amplia 

el seu camp d'actuació a aquells col·lectius que es puguin veure sotmesos a condicions 

desfavorables per raó de discapacitat i situació econòmica o social (immigració, edat i orientació 

sexual). Altrament dit, l’Observatori ha treballat com a suport tècnic i catalitzador del disseny i 

l'avaluació de polítiques d'igualtat. 

 

En el camp concret de la Facultat, i per tant per a tota l’activitat docent i investigadora que es fa al 

seu si (inclòs el nostre Programa), s’ha creat i aprovat un Pla de Formació en violència de gènere, 

que parteix d’ evidències científiques internacionals sobre les actuacions d’èxit en la prevenció i 

intervenció davant l’assetjament sexual a la Universitat . Cal dir que aquest Pla, així com el relatiu al 

protocol corresponent, formen part de l’aposta decidida de l’Equip Deganal, present de forma 

destacada en el seu Pla de Govern per al període 2022-2024. 

 

El Pla de Formació en Violència de Gènere de la Facultat persegueix els objectiu següents: 

1. Prevenir i superar la Violència de Gènere (VG) a la universitat implementant les actuacions 

avalades per la comunitat científica internacional, de la mateixa manera que per superar la 

COVID calen vacunes científicament avalades. 

2. Formar a Professorat, Estudiants i PAS davant la necessitat i la seva demanda d’eines per saber 

com actuar davant casos d’assetjament sexual, rumors o difamacions cap a les víctimes de VG i 

de qui les defensa. 

3. Aprendre a diferenciar entre “farses” i “evidències” en VG com a eina formativa imprescindible 

per tota la comunitat universitària. 

4. Encarregar la formació a les especialistes de les universitats catalanes de més alt nivell científic 

internacional en VG a les universitats. 
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A partir del curs 2022-23, el Pla de Formació, amb activitats online i presencials, serà present en les 

activitats organitzades i calendaritzades per a tots els doctorands/doctorandes i per al personal 

investigador del programa de doctorat. Un altre aspecte especialment rellevant és l’existència, i la 

difusió i coneixement, d’un protocol per a la comunicació i actuació a la Facultat, i per tant, al nostre 

Programa, en casos de violència de gènere. El protocol ja forma part del material a emprar pel 

Programa. Indubtablement, l’equip deganal de la Facultat està fortament compromès amb 

qüestions relacionades amb la paritat de gènere i la violència de gènere. 

 

Finalment, cal destacar que tant les successives coordinacions del Programa de Doctorat com la 

Comissió Acadèmica vetllen sempre per garantir en el procés de selecció de persones candidates i 

en tots els processos acadèmics la igualtat d’oportunitats i una clara perspectiva de gènere, incloent 

quan cal acció positiva.  

 

Per tot l’anteriorment exposat, el programa de doctorat considera que els recursos materials, els 

equipaments i els serveis de suport proporcionats per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, 

l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, els dos Departaments implicats i els grups de recerca i 

SGR són adients pel desenvolupament de les activitats formatives previstes en el programa i per la 

formació dels doctorands/es, tenint en compte el nombre de doctorands/es i les característiques 

del programa. Considerem, concretament, que aquest estàndard s’assoleix en progrés vers 

l’excel·lència. 

 

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

faciliten la incorporació al mercat laboral 

 

Aquest subestàndard transversal de l’Escola de Doctorat ha estat avaluat per AQU Catalunya amb 

la valoració en progrés vers l’excel·lència.  

 

Autovaloració de l’estàndard 

 

Tenint en compte l’avaluació favorable del subestàndard transversal 5.2. avaluat per AQU 

Catalunya, el programa valora que els recursos materials i els altres serveis són molt adequats per 

garantir el desenvolupament de la recerca que han de dur a terme les persones doctorandes. 

Tanmateix, els sistemes de suport a l’aprenentatge són molt adients perquè garanteixen el procés 

d’aprenentatge i el desenvolupament de la recerca dels doctorands/es, facilitant la seva 

incorporació al mercat laboral. En conseqüència, el programa considera que aquest estàndard 

s’assoleix “en progrés vers l’excel·lència”.  

https://www.uab.cat/doc/protocol-assetjament-practiques-2019
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats 

6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 

amb el nivell establert al Marc català de qualificacions per a l'educació superior (MCQ) per 

als programes de doctorat 

 

El Programa de Doctorat, com ja hem dit, deriva de la fusió de tres programes de doctorats anteriors, 

amb l’objectiu de reunir iniciatives diverses amb un balanç molt important d’investigadors i tesis 

defensades amb èxit, tot buscant un salt de qualitat i d’exigència acadèmica. En fer-ho, es van 

interconnectar línies de recerca i investigadors buscant qualitat i d’exigència acadèmica, reunint 

línies de recerca interconnectades i sumant investigadors de prestigi internacional en els seus camps 

respectius. Es buscava doncs, pel que fa a resultats d’aprenentatge dels doctorands/des, un 

augment en qualitat i quantitat del conjunt, així com facilitar l'encreuament de perspectives i de 

línies de recerca.  

 

Tot això s’ha fet buscant com a finalitat bàsica formar professionals susceptibles de formular, 

dissenyar i posar en pràctica, de manera autònoma un cop assolit el grau de doctor/a, processos de 

recerca originals i de rellevància en ciència política, polítiques públiques i relacions internacionals. 

Per tal d’aconseguir-ho, cal assegurar que al llarg del període formatiu i investigador els 

doctorands/des interioritzin i assoleixin un coneixement avançat dels aspectes teòrics i pràctics de 

les diverses subdisciplines en què -en funció de l’especificitat de la línia de recerca i temàtica en què 

treballen- pertinents per al seu camps, així com que coneguin a bastament i puguin emprar els 

mètodes i tècniques de recerca més adients per als seus objectes d’estudi. 

 

Per tant, com es mostrarà, les tesis doctorals, les activitats formatives i els mecanismes d’avaluació 

són coherents amb el objectius i perfil formatiu del programa. 

 

 

6.1.1. Tesis llegides 

 

Exposarem en primer lloc, les dades quantitatives relatives a les tesis llegides en el Programa. En 

primer lloc, la taula següent recull les tesis generades en el Programa, desagregades per sexe i anys 

(veure Taula 30). Per tant, des de la verificació del programa fins el moment de realitzar aquest 

Autoinforme, s’han llegit 36 tesis doctorals al programa: 20 realitzades per dones i 16 per homes. 

Cal tenir en compte, però, que el curs 2021 no està complert. 
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Taula 30: Tesis doctorals generades en el marc del programa de doctorat 

Curs Total Dones Homes 

2021* 5 4 1 

2020 4 2 2 

2019 9 6 3 

2018 8 3 5 

2017 3 1 2 

2016 4 3 1 

2015 3 1 2 

Font: SIQ i coordinació del programa de doctorat 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

Com mostra la propera Taula 31, des de la verificació del programa fins el moment d’elaboració 

d’aquest Autoinforme, 16 tesis d’un total de 36 defensades són íntegres, es a dir, matriculades per 

primera vegada i defensades en el marc del RD 99/2011. És a dir, el 44,44% de les tesis defensades 

són íntegres. De les 16 tesis íntegres, 11 (és a dir, el 68,75%) les han defensades dones. 

 

Taula 31: Tesis doctorals ‘íntegres’ defensades per curs acadèmic (RD 99/2011) 

Curs Total Dones Homes 

2021* 4 3 1 

2020 2 2 0 

2019 5 3 2 

2018 3 2 1 

2017 2 1 1 

Font: SIQ i coordinació del programa de doctorat 

*les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

Quant a les tesis llegides en termes de les tres unitats que estructuren el programa des de la seva 

implantació fins el moment de realitzar aquest Autoinforme, s’han llegit 10 tesis de de ciència 
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política, 15 de polítiques públiques i 11 de relacions internacionals. Per línies de recerca, s’han llegit 

més tesis en la línia Polítiques Socials i Urbanes (11) i en la línia Relacions Internacionals (11). La ínia 

Democràcia, elits, partits i ciutadania té un nombre elevat de tesis (9). La línia Anàlisi, gestió i 

avaluació de polítiques públiques en té 4, mentre que la línia Governança i Integració Europea en té 

només una (Veure Taula 32).  

Taula 32. Tesis defensades per línia de recerca 
  

Unitat 
organitzativa 

Línia de recerca Tesis no 
íntegres 

Tesis 
íntegres 

Total 
tesis 

Total per unitat 
organitzativa 

IGOP  Anàlisi, gestió i avaluació de 
polítiques públiques 

  
1 

  
3 

  
4 

15 
Polítiques socials i urbanes  

4 
 

7 
 

11 

Ciència Política Democràcia, élits, partitss y 
ciutadania 

7 2 9 

10 
Gobernança i Integración 
Europea 

1 0 1 

Relacions 
Internacionals 

Relacions Internacionals 
7 4 11 11 

Total 20 16 36 
36 

 

Font: coordinació del programa de doctorat 

 

La previsió de tesis a defensar durant el curs 2021-22 (a part de les cinc ja llegides i considerades en 

les taules anteriors) i el curs 2022-23, es recull a la taula següent: 

Taula 33: Previsió de tesis pendents de llegir, regides pel RD 99/2011 pel curs 2020/2021 i 
2022-23  

Nom 
Data prevista lectura 

en funció depòsit final 
Títol 

Carolina Muñoz 24-10-22 
Ciutadania i control social a sistemes d’avaluació de 
Polítiques públiques a països d’América Llatina 

Jorge Alberto Chávez 8-03-23 Gobernanza de autonomía en la región de Guadalajara 

Piotr Wojciak 8-03-23 
War is over. Can the peace process overcome 
organized crime threat in posconflict Colombia 

Francesco Valenzano 8-03-23 
Un marc teòric interdisciplinari per entendre els 
escenaris energètics euromediterranis 

Ana Balkovi 8-03-23 
Relationship between in changes in welfare 
arrangements in political participation in post-2005 
Spain, Portugal, Croatia and Serbia 

Diego Badell 27-02-23 
La construcció de la seguretat humana a Europa: entre 
la contracció i l’expansió 

Font: coordinació del programa de doctorat 
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6.1.2. Activitats formatives i sistema d’avaluació 

 

Com s’ha indicat, el principal objectiu del programa és aconseguir que els doctorands/doctorandes 

realitzin la seva tesi doctoral amb el màxim nivell d’excel·lència i, per tant, tinguin competències i 

habilitats suficients per a esdevenir investigadors autònoms a un nivell de recerca avançada. En 

coherència, les activitats formatives i el sistema d’avaluació s’orienten a fornir i a comprovar 

l’assoliment, respectivament, dels instruments, les habilitats, les competències i els espais/tribunes 

de difusió necessàries per poder dur a terme una tesi doctoral, acabar-la en temps i forma i, 

finalment, defensar-la de forma exitosa. Això explica que el programa, com després veurem, 

organitzi activitats obligatòries, optatives i, finalment, disposi també d’un ventall d’activitats 

formatives transversals, organitzades per l’Escola de Doctorat.  

 

El sistema d’avaluació és coherent amb les activitats formatives i gaudeix d’una atenció i seguiment 

individualitzat de cada persona doctorand, a través del director/a, de la coordinació del programa 

(amb el suport de la Comissió Acadèmica) i, naturalment, de les comissions de seguiment. Cal 

senyalar al respecte que l’atenció i seguiment individualitzat que les comissions de seguiment tenen 

un paper doble: formen part del sistema d’avaluació però tenen també un rol formatiu, atès que 

aporten orientacions sobre com conduir la tesi, resolen dubtes i preguntes i proposen eventualment 

activitats formatives addicionals que poden influir positivament en la tesi doctoral en curs 

d’elaboració. 

 

Aquesta feina formativa i avaluadora s’endega tan bon punt comencen el seu recorregut al 

programa. Així, poc després de la matriculació, els doctorands/es han de lliurar (mitjançant els 

serveis d’Intranet de la UAB) un seguit de documents que esdevenen l’embrió del seu full de ruta 

formatiu i d’avaluació a seguir en el programa. Concretament, el doctorand /a ha de lliurar a la 

comissió acadèmica, en un termini màxim de tres mesos:  

 

• El document de compromís, on s’expliciten els drets i deures de les parts implicades en el 

procés formatiu del doctorand/a 

• El projecte de recerca amb el formulari d’aprovació del pla de recerca 

• L'acceptació del codi de bones pràctiques 

 

Quant a les activitats formatives obligatòries, el curs acadèmic s’inicia amb una primera sessió de 

benvinguda, que té lloc durant la 2º o 3ª setmana d’octubre, en la que realitza l’acollida dels 

estudiants. En aquesta sessió els/les alumnes es presenten i la coordinadora del programa, 

acompanyada pels membres de la comissió acadèmica, donen la benvinguda i les explicacions 

bàsiques (exemple). En concret, la coordinadora informa de les característiques i el funcionament 

del programa, de la documentació que han de lliurar, del contingut de les activitats formatives i dels 

mecanismes de seguiment i avaluació prevists. S’insisteix en la importància de les activitats 

formatives i en el sistema d’avaluació. A més, més enllà de les qüestions acadèmiques, es convida 
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als estudiants a que plantegin els seus dubtes i comentaris en una ronda d’intervencions. També 

s’informa de la conferència inaugural del curs, que és la següent activitat organitzada pel programa 

de doctorat. Aquest darrer any, la comissió acadèmica ha acordat que la conferència inaugural la 

imparteixi un Doctor/a del programa de doctorat que hagi guanyat el premi extraordinari de 

doctorat en anys anteriors (veure detall a continuació). Aquesta primera experiència ha tingut una 

excel·lent acollida per part dels doctorands/es. 

 

Activity  Speaker  Tittle  Date / place 

Opening 
Conference 

Pol Morillas 
Director of the Barcelona 
Center for International 
Affairs (CIDOB) 

‘Can Europe be a 

geopolitical power?’ 
21/10/21 
Sala de Juntes 

 

 

Ja hem dit que una de les primeres activitats que han de realitzar els nous estudiants, de fet el nucli 

del seu full de ruta durant els anys que estaran al programa, és la realització, en estret contacte amb 

el seu director/a de resis, del seu pla de recerca. El nostre programa de doctorat entén que un pla 

de recerca es pot enfocar de molt diverses maneres, en funció de variables com el tipus de tesi (per 

compendi i en forma de monografia), de l’objecte d’estudi i l’enfocament analític i metodològic triat, 

de la importància de l’eventual treball de camp, etcètera. D’això se’n deriva que el principal ajut i 

assistència al doctorand/a en la formulació del seu projecte de recerca és la que prové del director/a 

de la tesi. Per aquesta raó, el programa de doctorat no ha elaborat una plantilla estàndard per 

l’elaboració del pla de recerca, sinó uns continguts mínims que han de figurar a tots els projectes. 

Concretament, es demana que el pla de recerca cobreixi els següents aspectes: 

 

1. Una portada que inclogui el nom, títol, programa de doctorat, curs acadèmic i supervisor/s 

(director/a, tutor/a, si escau) 

2. Una breu introducció del tema de recerca/problema abordat, els objectius de la recerca i la 

justificació de per què és important 

3. La principal qüestió de recerca i, quan sigui possible, algunes hipòtesis preliminars. 

4. Els mètodes i les dades que s’espera utilitzar 

5. Una breu bibliografia 

6. La contribució esperada de la recerca a la literatura específica 

7. Un pla de treball d'escala de temps durant el període de 3 anys, on es programen activitats 

(incloses les complementàries) 

 



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

85 

 

Un cop elaborat, l’estudiant ha d’adjuntar-lo al seu expedient de doctorat a través del Servei 

d’Intranet de la UAB, per tal que el director I el tutor acadèmic, si s’escau, donin el seu vistiplau. 

Posteriorment, ha de presentar-ho, juntament amb la sol·licitud d’aprovació del Pla de recerca, a la 

comissió acadèmica del programa de doctorat, qui s’encarrega d’avaluar-lo I aprovar-lo 

definitivament. 

A partir d’aquest moment, amb el pla de ruta de cada persona fet, aprovat i esdevingut document 

de compromís públic, com hem dit, el doctorand/a haurà de realitzar un seguit d’activitats de 

obligatòries i optatives de formació. Aquestes activitats quedaran enregistrades en el registre de 

control d’activitats de cada doctorat, al que s’accedeix mitjançant els Serveis d’Intranet de la UAB. 

El procediment està descrit a la web de la UAB. 

 

El programa de doctorat inclou diferents tipus d’activitats formatives, que podem distingir en 

obligatòries, optatives i transversals. Les exposarem a continuació (veure evidències per cursos). 

 

Activitats obligatòries 

 

Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en els 'àmbit de coneixement presents 

al programa. 

 

Els estudiants del doctorat han de participar en 2-4 seminaris anuals impartits per experts en els 

àmbits de coneixement presents al programa. Aquest tipus d’activitat és important per posar en 

contacte als estudiants del doctorat amb nous debats i enfocament, així com amb resultats de 

recerques i investigadors nacionals i estrangers de les diferents àrees associades al programa.  

 

L'activitat està directament relacionada amb el desenvolupament de les competències bàsiques i és 

especialment important per posar en contacte els estudiants del doctorat amb investigadors de les 

diferents àrees associades al programa, tant nacionals com estrangers. Considerem que aquesta 

activitat és imprescindible per garantir que la investigació doctoral es vinculi amb els nous debats i 

resultats d' investigacions i treballs rellevants prèviament a la seva publicació en revistes 

acadèmiques internacionals. 

 

Impartició d'un seminari ad hoc sobre el projecte de recerca de cada doctorand/a. 

 

Els estudiants del doctorat han de presentar els seus avanços d’investigació en els seminaris 

d’investigació doctoral orientats a exposar, i debatre amb els seus companys, el seus progressos i 

assoliments parcials. El programa considera obligatori presentar els avanços durant el primer any i 

molt recomanable presentar també els avenços de recerca en el segon i tercer any.  

 

Els seminaris són en anglès. Cada sessió dura entre una i dues hores (màxim), amb un procediment 

pautat, i prèviament informat als doctorands, que es resumeix així:  
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1. Els seminaris consten, per als estudiants de primer any, d’ una presentació de 20-30 minuts, 

seguida d'una discussió de 20 minuts tant per un estudiant de doctorat com per un investigador 

/ professor sènior. Les presentacions dels estudiants han d'incloure informació pertinent sobre 

el tipus de tesi, l'objectiu de la recerca, la pegunta de recerca i les hipòtesis associades, així com 

els principals aspectes del disseny de la recerca i dels resultats esperats. Hom demana 

continguts més avançats per als estudiants de 3r-4t curs) 

2. L'assignació d'estudiants de doctorat com a discussants (relators) del seminari d'altres 

estudiants l’organitzen abans de començar els seminaris el propis estudiants, de manera que 

cada estudiant discuteixi una presentació. L'elecció del ponent sènior s'acorda entre el director 

i l'estudiant 

3. Durant la setmana següent al seminari, cada estudiant ha de redactar i enviar informe sobre els 

punts plantejats pels ponents o discussants al supervisor respectiu i al coordinador de doctorat 

4. Durant el 1r semestre es programen seminaris d'estudiants de 3r a 4t curs. Tots els alumnes de 

1r curs presentaran el seu treball en un seminari durant el 2n semestre (aproximadament entre 

els mesos de març i maig) 

 

Aquesta activitat formativa i avaluativa està directament relacionada amb les competències 

bàsiques, destacant especialment l'habilitat per desenvolupar una recerca crítica, rigorosa i 

innovadora, que a més garanteixi l'adquisició de competències en comunicació científica i la defensa 

intel·lectual de solucions. Els seminaris de recerca doctoral del programa són avaluats per 2 

professors del programa diferents al director del treball presentat i cal que el director i/o tutor de 

tesi assisteixi al seminari.  

 

Participació en seminaris interns de grup de recerca/departament 

 

Els estudiants del doctorat han d'assistir a tots els seminaris d’investigació doctoral en progrés i a 

d’altres seminaris impartits i organitzats pels departaments, institut de recerca i unitats que formen 

part del programa del doctorat. L'activitat es relaciona amb l’assoliment de les competències 

bàsiques, i busca, especialment, garantir l'adquisició de competències en comunicació científica, la 

identificació de dificultats metodològiques, i la defensa intel·lectual de solucions 

 

Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional 

 

Durant el segon o tercer any, els estudiants del doctorat han de presentar obligatòriament una 

comunicació o presentació en un congrés nacional o internacional. Es busca rebre retroalimentació 

i feedback important per al treball del doctorand, cabdal en aquesta fase de la recerca, i, també, 

desenvolupar habilitats de comunicació científica. Addicionalment, aquesta activitat afavoreix la 

inserció de l'estudiant en xarxes acadèmiques rellevants per a futures col·laboracions de recerca.  
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Formativament, l'activitat es relaciona amb totes les competències bàsiques de la realització de la 

recerca doctoral i comunicació científica. Com es detalla en l'activitat de mobilitat, el programa del 

doctorat intenta facilitar la mobilitat dels estudiants que participen en congressos internacionals 

 

Activitats optatives 

 

Entre les activitats formatives optatives que ofereix el programa es troben les que s’enumeren a 

continuació. 

 

Curs de competència lingüística per a la comunicació científica i la docència 

 

El programa considera essencial que els estudiants del doctorat consolidin les seves competències 

lingüístiques per a la comunicació científica, preferiblement en el primer any. L'activitat, optativa, 

pot realitzar-se en qualsevol idioma que es consideri rellevant per a la recerca doctoral, les tasques 

docents o la incorporació en xarxes acadèmiques nacionals i/o internacionals. Tot i el caràcter 

optatiu, es recomana fer-la de manera molt intensa. Té una durada de 60 hores, a realitzar una 

vegada durant el doctorat, preferiblement en el primer any (límit superior orientatiu). L' activitat es 

relaciona amb totes les competències bàsiques de la realització de la recerca doctoral i la 

comunicació científica. Hom considera concretament que facilita la incorporació de l' estudiants en 

xarxes acadèmiques nacionals i internacionals. 

 

Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte 

 

Durant el segon o tercer any, es recomana de forma molt especial que els estudiants del doctorat 

elaborin un article d’investigació per a una revista acadèmica d'impacte. Es preveu que l’activitat 

computi una durada de 500 hores en el tercer any (límit superior orientatiu). L' activitat es pot 

realitzar en anglès o castellà.  

 

L'activitat es relaciona amb totes les competències bàsiques de la realització de la recerca doctoral 

i de comunicació científica. 

 

Estada de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats 

 

Es recomana especialment que tots els doctorands/es realitzin una estada d’almenys 3 mesos en un 

altre centre d’investigació a l’estranger, particularment durant el segon o tercer any, en funció de 

l’accés a beques de mobilitat.  

 

Concretament, el programa de doctorat anima a tots els doctorands/es amb beca a que es presentin 

a convocatòries competitives de mobilitat, i prioritza les estades a l’estranger en la planificació de 

la col·laboració en les tasques docents dels doctorands.  
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Participació en escoles d'estiu 

 

Cada any s'organitzen escoles d'estiu en universitats i organitzacions d'investigadors a l’estat 

espanyol i a l’estranger d’especial rellevància formativa, general o específica. Per això, el programa 

recomana la participació a alguna d’elles per tal de fomentar l’assoliment de les habilitats bàsiques 

de l'aprenentatge temàtic i metodològic rellevant per la realització de la investigació doctoral. 

 

En coherència, es recomana especialment fer aquesta activitat, durant el primer, segon o tercer any, 

activitat que es computa amb una durada és de 35 hores. L'activitat es pot realitzar en anglès, 

castellà o català.  

 

L'activitat es relaciona amb totes les competències bàsiques de l'aprenentatge temàtic i 

metodològic rellevants per a la realització de la recerca doctoral i la comunicació científica. 

 

Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica 

 

Si el director i el doctorand identifiquen la necessitat de participar en tallers o cursos de 

metodologia, l'estudiant pot matricular-se en aquests cursos dins o fora de la UAB 

 

Col·laboració en tasques docents (becaris) 

 

Aquesta activitat és optativa però molt recomanada, especialment per a aquells doctorands que 

hagin obtingut una beca (tipus *FI, *FPI, *FPU). Està previst que es computi una durada de 35 hores 

i que es pugui realitzar en el primer i/o segon i/o tercer any (límit superior orientatiu). L' activitat es 

pot realitzar en anglès, castellà o català. Formativament, l'activitat es relaciona amb totes les 

competències bàsiques de l' aprenentatge temàtic i metodològic rellevant per a la realització de la 

recerca doctoral i de la comunicació científica. 

 

Més enllà de les activitats obligatòries i optatives organitzades pel programa de doctorat i 

programades des del principi com a part de la formació, la comissió acadèmica del programa, 

juntament amb el seu professorat, han dut a terme al llarg dels darrers anys un procés de reflexió 

sobre necessitats formatives addicionals dels/les doctorands/es. A resultes d’aquesta reflexió, s’han 

anant redissenyant les activitats formatives ofertes pel programa de doctorat, oferint un ventall 

d’activitats que van més enllà dels requisits mínims exigits, i que incorporen formació de caràcter 

transversal. Així mateix, la coordinació del programa de doctorat avalua cada curs el programa 

formatiu i defineix les necessitats dels directors/es i dels doctorands/es. Això es demostra en que 

cada any s’inclouen adaptacions al programa d’activitats formatives, fruit d’aquesta avaluació prèvia 

(vegeu proposta de Millora N. 2).  
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Així mateix, el programa considera molt rellevant que els estudiants participin en activitats 

formatives impartides per professors d’altres universitats, si bé aquestes han estat poc nombroses 

degut a les lògiques limitacions pressupostàries. Totes les activitats formatives organitzades pel 

programa es fan en anglès. 

 

Concretament, per al curs 2021-22, les activitats formatives derivades de l’esmentada reflexió sobre 

formació addicional han estat les següents:  

 

Cursos de formació: 

1. Què és una tesi doctoral? 

2. Introducció a la recerca en Ciències Socials 

3. Curs de Tècniques Qualitatives 

4. Curs de Tècniques Quantitatives I 

5. Curs de Tècniques Quantitatives II 

 

Sessions formatives específiques: 

1. Investigació i ètica 

2. Com presentar un paper en una conferència 

3. Enviar i publicar articles 

4. Política europea d´Open Science 

5. El mercat laboral acadèmic 

 

A continuació es detalla la programació de les activitats formatives organitzades pel programa de 

doctorat durant el curs 2021-22. Les activitats formatives organitzades pel programa de doctorat 

estan publicades a la web del programa (veure activitats del curs 2021-22). 

El darrer tipus d’activitats formatives esmentades a l’inici d’aquest subapartat són les activitats 

formatives transversals, complementàries i molt útils per a tots els estudiants del Programa, 

concretament les activitats formatives organitzades per l’Escola de Doctorat. El Programa en fa 

publicitat específica de les activitats, incentiva i recomana als estudiants que es facin. 

 

De manera complementària, com s’ha indicat anteriorment, el programa de doctorat vol destacar 

la modalitat de doctorat industrial com a eina de formació innovadora, ja que permet dur a terme 

recerca aplicada en àmbits concrets i fomentar l’aprenentatge i l’adquisició de competències en 

entorns laborals concrets. Actualment, el programa de doctorat té tres doctorands en modalitat de 

doctorat industrials, els detalls dels quals es detallen a continuació. 
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Títol del projecte 
Doctorat Industrial, UAB-Consorci Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques  

Entitat finançadora Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Referència 2020 DI 024 

Durada 2020-2023 

Finançament 8.472,00 € 

Tipo de convocatòria Competitiva 

Personal investigador 
que participa 

Raquel Gallego Calderón, Carla Cordoncillo Acosta (doctoranda) 

 

Títol del projecte Doctorat Industrial, UAB-Barcelona Activa, SAU, SMP  

Entitat finançadora Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Referència 2018 DI 051 

Durada 2019-2022 

Finançament 33.960,00 € 

Tipo de convocatòria Competitiva 

Personal investigador 
que participa 

Ismael Iván Blanco Fillola, Yunailis del Valle Salazar Marcano 

(doctoranda) 

 

Títol del projecte Doctorat Industrial, UAB-Foment de Ciutat, S.A. 

Entitat finançadora Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Referència 2022 DI 077 

Durada 2021-2024 

Finançament 33.960,00 € 

Tipo de convocatòria Competitiva 

Personal investigador 
que participa 

Ismael Iván Blanco Fillola, Roser Girós Calpe (doctoranda) 

 

Quant al sistema d’avaluació i supervisió, el programa de doctorat té mecanismes suficients per 

assegurar la supervisió de les activitats formatives. Les activitats d’avaluació i supervisió s’organitzen 

a tres nivells: 

1. A nivell individual, a càrrec de les figures de director i/o tutor 

2. A nivell individual, a partir de les proves de seguiment 

3. De manera global, des de la Comissió acadèmica del programa de doctorat 

 

El primer nivell de supervisió recau sobre el director/a o el tutor/a del doctorand/a. Aquestes figures 

s’ocupen d’assistir al doctorand/a en els aspectes acadèmics i administratius durant el procés 

d’elaboració de la tesi doctoral. La supervisió de l’alumnat recau principalment en les reunions 

periòdiques de seguiment entre els directors/es i/o tutors/es amb els doctorands. La comissió 

https://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/linies-i-direccio/la-direccio-de-tesi/ciencia-politica-politiques-publiques-i-relacions-internacionals-1345467957938.html?param2=1345674105712
https://uab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/1003280_uab_cat/EYgV6smzHBZEuqHES0BQihcBFpbBaZMOcecZ94fxS4IUmQ?e=Tzl7gG
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acadèmica recomana a l’alumnat i als directors/es realitzar un registre de seguiment d’aquestes 

reunions, a fi de poder fer un millor seguiment de les fites acordades. 

 

A més de les reunions bilaterals, els directors i grups de recerca del programa també reuneixen 

periòdicament als estudiants per abordar de manera col·lectiva l’evolució de les recerques, 

compartir experiències, i organitzar, si s’escau, sessions de formació específiques. Aquestes 

activitats, a més, serveixen per integrar els doctorands/es en els grups de recerca, connectar amb 

les xarxes acadèmiques més àmplies i enfortir l’acompanyament al llarg del període d'elaboració de 

la tesi. 

 

El segon nivell de seguiment es realitza mitjançant les Comissions de Seguiment, que acostumen a 

tenir lloc un cop l’any durant la darrera setmana del mes de Juny. Les comissions de seguiment estan 

integrades per tres doctors/es (president/a, secretari/a i vocal). La composició de les comissions 

varia d’un curs a l’altre, si bé el professorat que la integra hi participa un mínim de dos anys de 

manera consecutiva. A més, les comissions de doctorat s’organitzen per cadascun dels tres àmbits 

en que s’estructura el programa de doctorat: ciència política, polítiques públiques i relacions 

internacionals. Aquesta estructura permet fer un seguiment des d’àmbits temàtics més adients. Per 

garantir la màxima imparcialitat, els directors/es i/o tutors/es dels doctorands no poden formar part 

de la comissió avaluadora dels seus alumnes. 

 

Amb antelació a la realització de les proves anuals de seguiment, els estudiants reben una Guia per 

realitzar l’informe, on s’indiquen els aspectes que han d’incloure. Aquesta informació està publicada 

a la web del doctorat. Amb dos mesos d’antelació, la coordinació acadèmica envia la informació 

corresponent als tres tipus d’actors implicats en les proves de seguiment: a) estudiants; b) 

directors/es i tutors/es; i c) membres de les comissions de seguiment. Així mateix, envia el calendari 

de les proves (vegeu exemple). 

 

A continuació detallem la documentació per als tres casos. 

 

Estudiants 

La documentació que ha de presentar el doctorand/a en les proves de seguiment varia en funció del 

curs en que es trobi el doctorand.  

 

Estudiants de primer any 

• Un article/capítol introductori sobre la seva investigació de doctorat (extensió màxima de 

20 pàgines) que inclou: 

o Principals objectius, principals preguntes de recerca i hipòtesis 

o Revisió de la literatura 

o Metodologia i estratègia de recerca 

o Bibliografia 
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• Els estudiants també han d'indicar el nombre de reunions amb els supervisors de doctorat 

i els principals temes discutits 

o Una llista d'activitats realitzades durant el curs acadèmic, destacant les activitats 

obligatòries rellevants per a aquest programa (participació en seminaris de recerca 

incloent la presentació dels alumnes i quan hagin actuat com a comentaristes si 

escau). El programa confirmarà aquesta informació amb el registre. 

o Un pla de treball per als propers 2 anys que inclogui activitats obligatòries i 

optatives planificades 

 

Estudiants de segon any 

• Un resum de 5 pàgines dels principals avenços de la investigació 

• Una llista d'activitats realitzades 

• Un pla de treball actualitzat 

• Esborrany de capítols complets 

• Una indicació del nombre de reunions amb el(s) supervisor(s) de doctorat i els principals 

temes discutits 

 

Estudiants de tercer any 

• Un resum de 5 pàgines dels principals avenços de la investigació 

• Una llista d'activitats realitzades 

• Un pla de treball actualitzat que inclou un pla clar i ferm per completar la tesi acordada 

amb el supervisor 

• Un esborrany dels capítols complets 

 

Directors/tutors 

La coordinació del programa de doctorat informa als directors sobre les proves de 

seguiment. Els directors/es i/o tutors/es de la tesi han de redactar un informe anual sobre 

el progrés de la recerca del doctorand/a, a fi d’informar a la comissió dels avenços i les 

possibles dificultats en la realització de la tesi. 

 

Membres de les Comissions de seguiment 

La coordinació del programa de doctorat envia una guia als membres de les comissions de 

seguiment informant del funcionament de les proves, així com el llistat dels estudiants que 

s’hi presenten. 

 

La coordinació del programa de doctorat rep els dos documents esmentats (informe del 

doctorand/a i informe del director/a) i els reenvia als membres de la comissió de seguiment perquè, 

amb una setmana d’antelació, pugui avaluar-los de manera reflexiva i fer preguntes amb la màxima 

informació disponible.  

 

https://uab-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/1003280_uab_cat/EcLt1j7LAXdDnzZDj1Z1mWcBnHeq-nQ47xIZ5FxTPjqR4g?e=vLdKzi
https://uab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/1003280_uab_cat/Ea5ssiv7v-dFu1nW_I23tUoBB86co62PUJFl9MvQNsSW3Q?e=otuybp
https://uab-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/1003280_uab_cat/EV7eQHQVmMZGtbAXkHweyFYB1sl2c3JTSF4xIxJsKjxSGA?e=Z5xzZ0
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Aquesta feina prèvia dels membres de les comissions de seguiment és cabdal, ja que permet que les 

qüestions tractades durant les proves de seguiment siguin aquelles més rellevants, i promoure que 

les recomanacions dels membres de la comissió siguin informades i reflexives. Durant la Prova de 

Seguiment, el doctorand/a presentarà la seva investigació i progrés (no més de 5 minuts), i desprès 

el comitè li farà preguntes i recomanacions (10 minuts). En aquest moment es valoren diferents 

aspectes, que normalment inclouen el progrés de la tesi i el pla de treball futur, les activitats 

formatives realitzades i previstes, les estàncies de recerca a centres estrangers d’investigació 

(realitzades o previstes), l’assistència a congressos, l’autoria (o coautoria) d’articles, així com la 

realització d’altres activitats acadèmiques específiques per la seva recerca. La comissió valora molt 

positivament i encoratja els estudiants a fer tesis per compendi, però, també, se’l incentiva a 

transmetre un missatge realista en aquells casos en que els estudiants tinguin expectatives de 

publicació poc realistes, tant pel que fa a la temporalitat com a les revistes inicialment previstes.  

 

La prova conclou amb l’Acta de la comissió de seguiment, que ha d’estar signada per tots tres 

integrants. L’acta indica el resultat, que pot ser favorable, favorable amb recomanacions, 

desfavorable o no avaluable, així com un informe raonat sobre el progrés del doctorand/a. L’informe 

inclou observacions globals sobre l’assoliment dels objectius i possibles propostes de millora. Les 

Actes de les proves de seguiment estan custodiades pel programa de doctorat i el seu resultat és 

enviat a l’Escola de doctorat de la UAB. En general, tots els doctorands/es superen les proves de 

seguiment. Hi ha un percentatge molt baix que no arriba a presentar-s'hi. 

 

A tall de conclusió, es considera la prova de seguiment com un esdeveniment molt important tan 

pels doctorands/es com per al programa de doctorat. Per l’estudiantat, és un moment de gran 

transcendència, en permetre que la seva feina sigui avaluada periòdicament. Pel programa de 

doctorat, les proves de seguiment permeten avaluar individualment i en el seu conjunt l’evolució de 

les tesis doctorals, així com detectar situacions que puguin necessitar una atenció especial. 

 

Addicionalment, des de la comissió acadèmica i des de els grups de recerca s’organitzen nombroses 

reunions amb els doctorands/es, que permeten fer un seguiment de l’evolució dels doctorands al 

llarg de tot el curs. També, s’organitzen tutories col·lectives, que estan especialment adreçades als 

estudiants de primer any. En paral·lel, hi ha moltes trobades informals que permeten als estudiants 

transmetre les seves valoracions, peticions i suggeriments, així com comentar l’ estat d’ànim 

col·lectiu. 

 

Més enllà de la supervisió acadèmica, des de la unitat administrativa encarregada de les tasques de 

gestió es realitza una feina cabdal de seguiment i acompanyament dels estudiants de doctorat en 

tot allò que tingui a veure amb aspectes burocràtics i administratius, des del moment de l’admissió 

fins a la defensa de la tesi. Aquest acompanyament és un suport molt important a la coordinació del 

doctorat, tan perquè auxilia els estudiants que desconeixen la normativa i els procediments, com a 

https://uab-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/1003280_uab_cat/EQvF1bBq2NlAu7nxgNXb6B0BRsVpzSKmgef17XdC-UMUZA?e=UJsvkE
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la coordinació i, en general, a la comissió acadèmica respecte al compliment d’una normativa 

canviant en qüestions de doctorat. 

 

Com ja s’ha indicat, la gestió administrativa del programa de doctorat ha canviat juntament amb la 

coordinació acadèmica, de manera rotatòria, cada dos anys. Des de la comissió acadèmica s’ha 

constatat que la rotació administrativa no és un sistema tan eficient com ho podria ser una gestió 

centralitzada. Per això, les tres unitats que conformen el programa de doctorat creuen que la 

centralització de les tasques administratives en una única unitat seria molt beneficiosa, en el 

benentès que aquesta centralització ha d’anar acompanyada d’un increment en la dotació de 

recursos administratius, quelcom que s’està negociant amb les autoritats acadèmiques i gerencials 

adients (vegeu proposta de Millora N. 22). 

 

El tercer nivell de supervisió i seguiment recau sobre la Comissió Acadèmica del programa de 

doctorat. La comissió, com a màxim òrgan responsable del programa de doctorat, és responsable 

de dur a terme un seguit de tasques de seguiment com el disseny de les proves de seguiment, la 

composició de les comissions i la reflexió ulterior sobre els resultats aconseguits. A més a més, la 

comissió acadèmica, mitjançant la coordinadora del programa, té la responsabilitat de certificar 

l’aprofitament dels estudiants matriculats. La comissió també intervé en cas que es donin situacions 

problemàtiques, per exemple, quan l’aprofitament d’un estudiant està per sota del que caldria 

esperar. En aquests casos, la comissió acadèmica, mitjançant la coordinadora del programa, mira 

d’estudiar el cas i de trobar una solució amb el director/a o tutor/a. Per exemple, quan a les proves 

de seguiment un estudiant no demostri un grau d’aprofitament mínim, la comissió acadèmica li 

recomana que presenti els resultats de la seva recerca en un seminari de doctorat en un termini de 

6 mesos. 

 

Òbviament, els estudiants de doctorat generen tesis amb diferents nivells de qualitat. A efectes 

il·lustratius del diferent grau de rendiment del estudiants de doctorat, s’ofereixen enllaços a 

documentació de dos doctors/es, és a dir egressats recents del programa, amb diferent rendiment 

al llarg del seu procés formatiu. Concretament, l’estudiant doctora A ha tingut un rendiment 

excel·lent, tant pel que fa a seguiments, com a qualificació final de la tesi (Cum Laude) i l’estudiant 

doctora B ha tingut un resultat molt més discret com a qualificació final de la tesi (Notable). Les 

evidències mostren exemples, en tots dos casos i sempre anonimitzades, del pla d’activitats i 

d’informes anuals de seguiment. 

 

L’estratègia formativa i de seguiment i avaluació del programa de doctorat fa possible que els 

resultats d’aprenentatge dels doctorands/es assoleixin de manera satisfactòria els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell establert al Marc català de qualificacions per l’educació superior 

(MCQ), tant pel que fa al tipus i amplitud i diversitat dels coneixements disciplinaris, a les habilitats 

(cognitives, creatives, de resolució de problemes i pràctiques) i a les competències relacionades amb 

l’entorn d’aprenentatge i l’entorn professional.  
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Així mateix, el programa de doctorat valora molt positivament el fet que no s’hagin produït 

mancances d’equitat en la igualtat entre doctorands i doctorandes. El programa es fixa com a 

objectiu vetllar per consolidar la paritat de entre homes i dones. Com ja s’ha indicat anteriorment, 

el programa proposa com a acció realitzar una anàlisi de e gènere a nivell d’estudiantat i de 

professorat, realitzant sempre una anàlisi de gènere en la composició dels/les estudiants, així com 

en la de les comissions d’avaluació/tribunals, tutors/es i directors/es en les línies d’investigació 

(Veure Proposta de millora N. 14). 

 

6.2. El nombre de tesis doctorals defensades, la seva durada i els resultats científics que se’n 

deriven són adequats i coherents amb el perfil formatiu pretès 

 

Presentem a continuació dades i valoracions del nombre de tesis defensades fins al curs 2020-21, 

de forma completa. Pel que fa al curs 2021-2022, encara en curs, es computen les 5 tesis ja 

defensades durant el present curs 2021-22, per desprès explicitar la previsió de noves lectures. 

 

Taula 34: Tesis defensades a dedicació completa/parcial 

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total 

2021* 5 - 5 

2020 4 - 4 

2019 8 1 9 

2018 8 - 8 

2017 3 - 3 

2016 4 - 4 

2015 3 - 3 

Font: SIQ i coordinació del programa de doctorat 

* les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

 

Fins al curs 2020-21, han estat 30 tesis defensades amb dedicació a temps complet i 1 a temps 

parcial, 31 en total . Caldria afegir les 5 llegides des de la posada en marxa del programa de doctorat 

fins el moment d’escriure aquest informe (Maig 2022). Per tant, la dedicació prioritària en 

l’elaboració de les tesis doctorals ha estat a temps complet, el que mostra la implicació clara dels 

doctorands amb el propòsit de fer la seva tesi de forma intensiva i immersiva.   
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Al programa de doctorat s’han defensat 16 tesis íntegres (Maig 2022), amb la següent distribució 

per sexes: 11 (68,75%) a càrrec de dones i 5 (31,25%) a càrrec d’homes. El Gràfic 08 mostra la 

distribució de tesis, per gènere, des de 2017 i pels cursos complerts (és a dir, fins el curs 2020-21).  

 

 

Gràfic 08: Tesis íntegres, per gènere 

 
Font: coordinació del programa de doctorat 

 

Una dada important, en termes singulars (per al programa exclusivament) i també comparatius 

(respecte d’altres programes de la UAB), és la mitjana de temps que s’ha trigat en defensar la tesi: 

concretament, la durada mitjana de les tesis doctorat és de 4,5 anys entre els estudiants a temps 

complert. Aquesta durada és semblant a la del conjunt dels programes de doctorat de la UAB, de 

mitjana. El programa estarà molt amatent per tal de verificar que certament aquest increment és 

només un cas puntual i no representa un canvi de tendència, la qual cosa exigiria accions de millora 

i correcció. Seguint la indicació al procés de verificació AQU (2014-2015), implementarem accions 

per a incrementar el percentatge de tesis llegides dins d’un període màxim de 4 anys. Avaluarem els 

principals motius en el cas de tesis d’una duració superior als 4 anys. Ens proposem realitzar un 

diagnòstic realista a la tercera prova de seguiment sobre les possibilitats de depositar la tesi en un 

període màxim de 12 mesos (Proposta Millora N. 24).  
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Taula 35: Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es 

Curs Dedicació completa Dedicació parcial 

2020 4.5 - 

2019 5 nd 

2018 4 - 

2017 3 - 

Font: SIQ 

 

Pel que fa a la durada de les tesis contemplades des de la perspectiva de gènere, i per tant d’equitat 

entre homes i dones, durant els cursos 2017 i 2018 no es van produir diferències entre doctors i 

doctores, amb una durada de 3 i 4 anys de mitjana, respectivament, en ambdós casos. És en el curs 

2019 quan es produeixen les diferències més destacables: de mitjana, les dones triguen 5,7 anys, 

mentre que la durada dels homes continua en 4 anys. El curs 2020 es produeix la situació inversa: 

les dones triguen menys (4 anys de mitjana), mentre que són els 5 els anys de mitjana per als homes 

(veure Gràfic 09). Per tant, d’entrada no sembla que hi hagi una diferència de gènere pel que fa a la 

durada de les tesis. 

 

 

Gràfic 09: Durada de les tesis (anys), per gènere  

 

 
Font: SIQ i coordinació del programa de doctorat 

 

 

Quant als abandonaments, en acabar aquest autoinforme (Maig 2022) s’han produït 17 

abandonaments del programa des de la implantació del programa, el que representant un 16,2% 
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del total d’estudiants matriculats. Hi ha dos moments en què la taxa és més alta: el primer any, atès 

que una quantitat no menystenible de persones veuen finalment frustrades les seves expectatives 

d’obtenir una beca i decideixen abandonar en no estar segurs que sense ajut econòmic puguin 

acomplir el seu objectiu de fer la tesi doctoral; i l’any 2020, on naturalment el factor cabdal, com 

mostrà la comunicació entre la coordinació i les persones que abandonen el programa, està 

relacionat amb l’impacte social, econòmic, emocional i acadèmic de la pandèmia de COVID-19. La 

Taula 36 mostra la taxa d’abandonament entre 2014 i 2020, d’acord amb les dades proporcionades 

pel SIQ. 

 

Taula 36: % d'abandonament per curs acadèmic 

Curs Taxa d'abandonament 

2020 8.51% 

2019 7.27% 

2018 2.04% 

2017 2.78% 

2016 6.67% 

2015 14.29% 

2014 0% 

Font: SIQ 

 

Pel que fa a l’anàlisi dels abandonaments des de la perspectiva de gènere, l’abandonament és més 

alt entre les dones que entre els homes: a Maig de 2022, el 64,7% corresponen a dones i el 35,3% 

corresponen a homes. Per tant, es detecta un lleuger desequilibri, desfavorable per a les dones. 

Tenint en compte que el número de homes i dones matriculats/es és diferent, cal considerar aquest 

factor corrector: entre les dones, el percentatge d’abandonament és del 20%, mentre que entre els 

homes és del 12,5% (veure Gràfic 10). Per tant, sens dubte queda confirmat un biaix de sexe: el grau 

d’abandonament és superior entre dones que entre homes, quelcom atribuïble, malauradament, a 

les diferències d’oportunitats i de càrrega addicional entre les dones derivades de la desigualtat 

social. 
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 Gràfic 10: Abandonament del programa, per gènere (2022) 

 
Font: coordinació del programa de doctorat 

 

Quant a les mencions internacionals, començarem afirmant que el programa de doctorat valora 

positivament el nombre de grau de mencions internacionals assolit, en termes singulars i, sobretot, 

comparatius. Concretament, el percentatge és una mica més alt que la mitjana dels programes de 

doctorat de la UAB: 22,84%, 24,53% i 19,98% pels cursos 2018-19, 2019-20 i 2020-21. Per aquests 

cursos, el percentatge de mencions Internacionals del programa de doctorat és superior al 50%. En 

concret, el 50% del conjunt de tesis defensades i el 62,5% de les tesis íntegres tenien la menció 

internacional en el moment d’escriure aquest Autoinforme (Maig 2022) han obtingut l’esmentada 

menció. Tot i considerar que el programa inclou un nombre adequat de mencions internacionals, la 

Proposta de Millora N. 20 fa referència a potenciar el nivell d’internacionalització dels doctorands 

amb el foment de Mencions Internacionals, la qual cosa implica incentivar les estades a l’estranger 

i la redacció parcial o total de les tesis en anglès. 

 

El percentatge de tesis amb menció internacional realitzades per dones (25%) és el mateix al de les 

realitzades per homes (25%). Per tant, a priori, no sembla que les dones tinguin menys facilitats a 

l’hora de plantejar-se obtenir la menció internacional. Ara bé, si mirem les diferències intra-gènere, 

ponderant per grandària de cada grup: entre les dones, el 45% de obtenen la menció internacional, 

en comparació als homes, que la obtenen en un 56,25% dels casos. Cal dir, finalment, que 

considerem que la desproporció deriva, al menys en part, de presentar de forma agregada les dades 

de tots els cursos acadèmics, atesa la desproporció, al nostre parer puntual, de curs 2018-19. Això 

queda confirmat pel fet que des del curs 2019-20 i 2021-22 (aquest curs amb dades incomplertes) 

s’observa un clar predomini de tesis amb menció internacional produïdes per dones en relació a les 

dels homes (veure Gràfics 11 i 12). El mateix és observable durant el curs 2021-22 (Maig 2022): de 

les 5 tesis defensades, 4 tenen menció internacional (3 dones i 1 home).  
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Gràfic 11: Doctors/es amb Menció Internacional, per sexe (totes les tesis)* 

 
Font: coordinació del programa de doctorat 

* les dades inclouen 5 tesis defensades durant el curs 2021-22, si bé cal tenir en compte que aquest 

curs no s’ha tancat  

Gràfic 12: % Mencions internacionals, per any i sexe (totes les tesis) 

 
Font: SIGMA i coordinació del programa de doctorat 

* les dades inclouen 5 tesis defensades durant el curs 2021-22, si bé cal tenir en compte que aquest 

curs no s’ha tancat 
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Pel que fa la qualificació de màxima excel·lència, el Cum Laude, el 66,66% del conjunt de tesis 

defensades fins el moment de l’elaboració d’aquest informe han obtingut aquesta qualificació 

(24/36). Pel que fa a les tesis íntegres, el 68,75% han obtingut la màxima distinció (11/16). És a dir, 

2 de cada 3 tesis íntegres obtenen la màxima qualificació. Com es pot veure a la Taula 36, l’evolució 

ha estat positiva: la distinció Cum Laude ha esdevingut una qualificació més freqüent al llarg dels 

anys. Pel que fa al conjunt de qualificacions, el programa considera el total de tesis llegides i el grau 

d'excel·lència força assolit: 24 tesis van rebre una qualificació d’excel·lent Cum Laude, 8 d’excel·lent, 

2 de notable i 2 d’aprovat. En relació a les tesis íntegres, 11 van rebre la qualificació d’excel·lent 

Cum Laude, 2 d’Excel·lent, 2 de notable i 1 aprovat. 

 

Taula 37: % de doctors amb ‘Cum Laude’ i amb menció internacional 

Curs  "Cum Laude"  Menció Internacional  

2021* 100% 100% 

2020 100% 50% 

2019 80% 80% 

2018 33.33% 33.33% 

2017 50% 50% 

Font: SIQ; * les dades són provisionals ja que el curs no s’ha tancat 

 

La distribució de Cum Laude entre doctors i doctores està força equilibrat. Del les 24 tesis amb Cum 

Laude en el moment de realitzar aquest Autoinforme (Maig 2022), 13 (54,16%) han estat produïdes 

per dones (veure Gràfic 13). El programa de doctorat creu que s’assoleixen els objectius de paritat i 

equitat de gènere. Tanmateix, com en la resta de casos, està i estarà amatent per tal d’evitar que 

casos puntuals poguessin esdevenir canvis de tendència.  
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Gràfic 13: % Distribució de notes, per gènere

 
Font: SIGMA i coordinació del programa de doctorat 

 

Els resultats pel que fa a l’obtenció de Cum Laude i Menció Internacional són encara millors en el 

cas de les tesis íntegres. De les 16 tesis íntegres produïdes en el programa amb resultat Cum Laude, 

11 (68,75%) han obtingut la qualificació de Cum Laude i 10 (62,5%) tenen la Menció Internacional . 

Òbviament, la relació és clara: 9 de les 10 tesis amb Cum Laude tenen alhora la Menció 

Internacional. Els resultats pel que fa a les mencions internacionals reflecteixen un alt grau 

d’internacionalització del programa. 

 

L’alta internacionalització del programa de doctorat també es veu reflectida en les cotuteles 

internacionals de tesis. Al programa de doctorat s’han defensat tres tesis amb cotutela 

internacional, i actualment n’hi ha dos en curs: 

 

 

 

 

3
6

16

38

3
0

8

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Aprovat Notable Exce·lent Cum Laude

% Notes de tesis, per gènere (2022)

Dones Homes



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

103 

 

 
 

Els resultats pel que fa a la qualitat de les tesis del programa de doctorat ha millorat d’una manera 

molt significativa al llarg dels anys. A títol il·lustratiu, al document de Recursos Humans, que en el 

moment d’iniciar aquest procés d’Acreditació contenia tesis fins l’any 2017, només s’inclou 1 tesis 

amb publicació de d’un article en una revista indexada a la base de dades JCR del Q1. Amb 

l’actualització del document es pot veure que de les 10 millors tesis, 9 han generat al menys un 

article en revista indexada al Q1 JCR/SCI. A més a més, tant els doctorands/es com els doctors/es 

han tingut un elevat nivell de producció científica d’excel·lència. En total s’han produït (un mínim 

de) 111 publicacions amb indicis de qualitat (veure Taula 38), de les quals el 55,56% són articles 

publicats en revistes indexades en els primers quartils (Q1 i Q2) de JCR/SCI. Com a proposta de 

millora, ens proposem mantenir i mirar d’incrementar el nivell de publicacions associades a les tesis, 

així com promourela producció científica col·laborativa entre doctorands/es i directors/es (Proposta 

Millora N. 18). 

 

Taula 38: Publicacions de doctors/es i doctorands/es (Maig 2022) 

 Doctorands/es Doctors/es TOTAL 

Articles Q1 
 

12 27 39 

Articles Q2 
 

5 21 26 

Altres articles JCR/SCI 
 

6 13 19 

Capítols de llibre 
 

10 17 27 

               TOTAL 33 78 111 
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Addicionalment, com a il·lustració de la qualitat de les publicacions dels estudiants de doctorat 

(doctors/es i doctorands/es), a continuació es relacionen les revistes indexades als Q1 i Q2 de 

JCR/SCI on han publicat articles els doctors/es i doctorands/es del programa: 

 

− Administration & Society 

− American Behavioral Scientist  

− ARBOR-CIENCIA PENSAMIENTO Y CULTURA  

− Cambridge Review of International Affairs  

− Critical Policy Studies 

− Democratization 

− Ecological Economics  

− Environment and Planning A. Economy and Space 

− European Security  

− Habitat International 

− Housing, Theory and Society  

− International Journal of Urban and Regional Research 

− International Peacekeeping 

− International Public Management Journal  

− International Review of Administrative Sciences 

− International Review of Applied Economics 

− Journal of Common Market Studies  

− Journal of European Public Policy 

− Journal of European Integration 

− Journal of Peace Education 

− Journal of Social Theory 

− Journal of Urban Afffairs 

− Policy Studies  

− Political Behavior  

− Political Geography 

− Politics and Policies 

− Population, Space and Place 

− Post-Soviet Affairs  

− Problems of Post-Communism  

− Public Management Review 

− Qualitative Sociology 

− Review of International Political Economy 

− Revista Internacional de Sociología 

− Research and Politics  

− Social Inclusion  

− Social Policy and Society 

− Space and Polity  
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− Third World Quarterly 

− Turkish Studies  

 

A continuació es donen detalls de 3 tesis que s’han seleccionat per la seva elevada qualitat. Totes 

elles han obtingut la menció internacional i la qualificació Cum Laude, i han generat articles en 

revistes de qualitat en la seva àrea (s’inclouen enllaços al perfil de Google Scholar i a l’article 

publicat): 

 

Tesis 1. Breitenstein Gomis, Sofia Helen 

Título de la tesis: Attitudes towards corruption and their consequences on political behavior 

Director/es: Muñoz Mendoza, Jordi, Anduiza Perea, Eva 

Fecha de defensa: Calificación: CUM LAUDE  Mención Internacional: SÍ 

Universidad: Universidad autónoma de Barcelona  

Contribución científica asociada :  

Autores (p.o. de firma): Dieter Stiers, Jac Larner, Sofia Breitenstein, John Kenny and Florence Vallée-

Dubois  

Título: “Candidate Authenticity: ‘To thine own self be true’” 

Revista: Political Behaviour 

Número: 43  Páginas:  1181-1204    Año: 2021   ISSN:  

https://doi.org/10.1007/s11109-019-09589-y 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR/SCI Área: Índice de impacto:  Cuartil: Q1 (Political Science) 

 

Tesis 2. Pol Morillas 

Título de la tesis: Strategy-making in the era of intergovernmentalism: The policy making processes of 

the European Security Strategy (2003) and the EU Global Strategy 

Director/es: Esther Barbé 

Fecha de defensa: 18/12/2017 Calificación: Excelente Cum Laude       Mención Europea: Si 

Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Esther Barbé, Pol Morillas 

Título: The EU global strategy: the dynamics of a more politicized and politically integrated foreign policy 
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 Revista: Cambridge Review of International Affairs 

Número   Páginas: 753-770 Año: 2019  

ISSN: Print ISSN: 0955-7571 Online ISSN: 1474-449X 
https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1588227 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR/SCI Área: Political Science and International Relations 

Índice de impacto: 1,87 Cuartil: Q1 

 

Tesis 3. Miró i Artigues, Joan 

Título de la tesis: La gestió de la ue de la crisis de l'euro: un anàlisis discursiu des del camp de l'estudi de 

les polítiques públiques 

Director/es: León Borja, Margarita 

Fecha de defensa: Calificación: CUM LAUDE  Mención Internacional: SÍ 

Universidad: Universidad autónoma de Barcelona  

Contribución científica asociada :  

Autores (p.o. de firma): Miró i Artigues, Joan 

Título: Abolishing politics in the shadow of austerity? Assessing the (De) politicization of budgetary policy 

in crisis-ridden Spain (2008–2015) 

Revista: Policy Studies 

Número:  42(1) Páginas:     Año: 2021   ISSN:  

https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1588227 

Indicios de calidad:  

Base indexación: SCI         Área:   Political Science and International Relations    

Índice de impacto: 0,474     Cuartil: Q1 

 

Un aspecte molt important pel programa de doctorat és la realització d’estades de recerca en 

universitats i centres estrangers, doncs complementen la formació del doctorant i els posa en 

contacte amb investigadors i xarxes acadèmiques. El 57,14% dels doctors i doctores (pel conjunt de 

tesis) han realitzat una estada de recerca en centres universitaris estrangers (veure Taula 39). Fent 

l’anàlisi per gènere, 55% de les estades internacionals les han fetes dones. La taula que es mostra a 

continuació inclou dades sobre la universitat d’estada, el gènere del doctor/a, la nota i la menció 

internacional. El 90% de les tesis amb estada internacional van rebre la Menció Internacional. I el 

74% de les tesis amb estada van obtenir el Cum Laude. El programa de doctorat fa una valoració 
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positiva tant del número d’estades a l’estranger com de l’associació evident entre la realització 

d’una estada en un centre internacional i la qualitat de la tesi.  

 

Taula 39: Tesis defensades i estades de recerca 

Gènere Nota 
Menció 

Internacional 
Universitat d'estada  

H Cum Laude sí Boston University  

D Cum Laude sí Centre Jacques Berque  

D Cum Laude sí French Center for Research on Contemporary China (CEFC)  

D Cum Laude sí Fundação Getulio Vargas  

H Cum Laude sí Gulf Studies Center, Qatar University  

D Cum Laude sí HUNTER COLLEGE - THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK  

H Cum Laude sí INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS  

D Cum Laude sí South Asia Democratic Forum  

H Cum Laude sí Universidad de la República  

H Excel·lent sí Universidad Libre de Bruselas  

D Aprovat no Università IUAV di Venezia (Cotutela)  

D Cum Laude sí Università IUAV di Venezia (Cotutela)  

D Excel·lent no Università IUAV di Venezia (Cotutela)  

H Cum Laude sí UNIVERSITEIT GENT  

H Cum Laude sí UNIVERSITEIT UTRECHT  

H Cum Laude sí UNIVERSITETET I OSLO  

D Cum Laude sí University of Lancaster  

D Cum Laude sí UNIVERSITY OF TORONTO  

H Cum Laude sí VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL  

D Excel·lent sí WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER 

Font: coordinació del programa de doctorat 

 

En relació a la preparació dels dipòsits de les tesis, el programa de doctorat ha detectat la manca 

d’ús sistemàtic d’eines per la detecció de plagi en les tesis doctorals. El programa es proposa com a 

objectiu implementar eines anti-plagi en el moment de fer el dipòsit de la tesi. Per això, ha 
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considerat molt adient participar en la prova pilot per la detecció de plagi (Turnitin) impulsada per 

l’Escola de Doctorat (UAB). La sistematització de l’ús d’una eina anti-plagi en el moment del dipòsit 

es presenta com a una proposta de millora (Vegeu Proposta N. 21). 

 

Finalment, podem afirmar que els valors derivats dels indicadors acadèmics que mesuren les tesis 

defensades, la durada en què s’han elaborat, la qualificació obtinguda i els resultats posteriors que 

s’estan derivant de les esmentades tesis permeten concloure que són adequats per a la 

característiques del programa de doctorat. El programa de doctorat considera que els resultats que 

se’n deriven del programa són adequats i coherents amb el perfil formatiu pretès. També cal 

mostrar satisfacció per l’equilibri força alt entre els resultats obtinguts en tots els casos entre homes 

i dones, tot i que cal vetllar per tal que no hi hagi un biaix negatiu en algun cas en els resultats de 

les dones, el que suposaria malbaratar talent científic i acadèmic. 

 

6.3 . Els doctorands, les doctorandes, les persones titulades i el professorat estan satisfets amb la 

formació que proporciona el programa de doctorat i amb els seus resultats 

 

En primer lloc, el programa de doctorat valora positivament les actuacions dutes a terme per l’Escola 

de Doctorat per posar en marxa enquestes de satisfacció dels doctors/es i directors/es (en aquest 

sentit, vegeu proposta de Millora N. 10). 

Quant a la satisfacció dels doctors/es del programa de doctorat, cal esmentar que l’Escola de 

Doctorat de la UAB realitza enquestes de satisfacció que ens permeten presentar resultats. Les 

dades es proporcionen a nivell agregat per branques (en el nostre cas en l’àmbit de Ciències Socials 

i Jurídiques) i a nivell de programa de doctorat concret. 

Pel que fa a la branca de ciències socials i jurídiques, el grau de satisfacció dels titulats se situa en 

un 7,3, en una escala de 1 a 10, per la major part del període, com mostra la taula següent. 

Taula 40: Satisfacció global amb la formació rebuda 

Edició  Satisfacció ( d'1 a 10 )  

2020 7.3 

2017 7.3 

2014 7.3 

2011 7.5 

2008 7.3 

Font: SIQ 
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El grau de satisfacció dels titulats en la branca de ciències socials i jurídiques, mesurat a partir de la 

taxa d’intenció de repetició, és també elevat, amb una mitjana de 83,19% per tot el període, com 

mostra la Taula 41. 

 

Taula 41: Taxa d’intenció de repetició dels estudis 

Edició Taxa d'intenció de repetició 

2020 83.19% 

2019 78.38% 

2018 81.36% 

2017 75.56% 

2016 83.33% 

2014 80.6% 

2011 97.83% 

Font: SIQ 

 

Pel que fa al grau de satisfacció amb el programa de doctorat, les dades mostren un nivell de 

satisfacció que considerem moderadament satisfactori, però susceptible de millorar en el futur, 

mitjançant diverses propostes, com les que es presenten al pla de millores, que de manera conjunta 

poden incidir en el grau de satisfacció. Cal dir, en tot cas, que aquestes enquestes presenten sovint 

un baix  número de respostes. Tanmateix, a hores d’ara, el programa no pot resoldre per ell mateix 

aquesta constricció. El programa de doctorat proposa com a acció de millora insistir als directors/ 

de la importància de respondre a l’enquesta un cop finalitzi la tesi (veure proposta de millora N. 23). 

La taula següent indica el percentatge de resposta de les enquestes de satisfacció per als doctors/es 

i pel professorat del programa de doctorat: 

 

 

 

 

 

 

 



                               
 

  Autoinforme d'acreditació 

 
 

110 

 

Taula 42: Respostes a les enquestes de satisfacció: mostra/població (%) 

Curs Doctors/es Professors/es 

2016-17 2/nd nd 

2017-18 1/3  
(33,3%) 

2/nd 

2018-19 2/8  
(25%) 

4/nd 

2019-20 5/9  
(55,5%) 

3/14  
(21,4%) 

2020-21 nd 5/6  
(83,33%) 

 

Pel que fa a les enquestes de satisfacció dels doctors/es, el baix número de respostes fa que la 

interpretació de les dades s’hagi de fer amb cautela. La taula següent mostra el percentatge de 

respostes a la pregunta de l’enquesta enviada per l’Escola de Doctorat als doctors/es, sobre el grau 

de satisfacció amb el programa de doctorat. Cal dir que no hi ha dades de doctors/es a la taula del 

curs 2020-21 degut a que en aquell curs no va haver-hi respostes.  

Taula 43: Satisfacció dels doctors/es amb el programa de doctorat (%) 

 
totalment en 

desacord 
bastant en desacord indiferent bastant d'acord 

2017-18 0 0 0 100 

2018-19 0 0 50 0 

2019-20 0 40 20 20 

 Font: Escola de Doctorat 

 

Les dades, com hem dit, fan que el programa de doctorat tingui la voluntat de millorar el grau de 

satisfacció dels estudiants de doctorat, tot i que no es proposaran mesures específiques de millora, 

atès que ho considera el grau de satisfacció deriva d’un conjunt d'actuacions formatives, de 

tutorització, de seguiment i d’acompanyament del programa de doctorat. I, per tant, les propostes 

es focalitzen en aquestes actuacions, es a dir, en els factors que poden millorar la satisfacció. El 

Gràfic 14 mostra el grau de satisfacció dels doctors/es amb el programa de doctorat. 
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Gràfic 14: Satisfacció dels estudiants 

 

Font: Escola de Doctorat 

Pel que fa als resultats relatius als directors/es, el programa de doctorat en fa una valoració positiva 

dels resultats de l’enquesta al professorat realitzada per l’Escola de Doctorat. Concretament, per fer 

una valoració de conjunt, prenem la mitjana de respostes relatives a la pregunta sobre si el/la 

doctor/a ha assolit els objectius del doctorat pel que fa a la seva formació com a investigador. Les 

dades mostren que els directors/es, de mitjana, valoren positivament la formació com a 

investigadors/es dels doctors/es. En dos dels quatre anys (pels que es disposen de dades), el 100% 

del professorat hi estava molt d’acord amb la formació. En un dels cursos ho estava el 75%, i en un 

altre el 66,67% (veure Taula 44 i Gràfic 15). 

Taula 44: Valoració de la formació per part del professorat  

Directors/es: Doctor/a ha assolit objectius (%) 

 

totalment en 

desacord 

bastant en 

desacord 
indiferent bastant d'acord 

totalment 

d'acord 

2017-18 0 0 0 0 100 

2018-19 0 0 0 25 75 

2019-20 0 0 33,33 0 66,67 

2020-21 0 0 0 0 100 

Fons: Escola de Doctorat 
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Sembla clar per al programa que les valoracions dels directors/es són lleugerament més positives 

que les dels doctorands/es. Aquesta discrepància podria suggerir problemes de manca de 

consistència entre les valoracions dels estudiants i les dels directors/es. Tanmateix, el ja comentat 

problema de poques respostes, i per tant el biaix que això pot suposar, ens aconsella fer una 

interpretació cautelosa de les dades. Hi ha, en tot cas, marge important per a la millora que, com ja 

s’ha dit, es buscarà a través de l’impacte futur i conjunt de diverses actuacions de millora al llarg de 

totes les etapes i dimensions del programa. 

 

Gràfic 15: Satisfacció del professorat amb l’assoliment d’objectius formatius 

 

Font: Escola de Doctorat 

 

Pel que fa a la valoració global, insistirem en el ja comentat. En primer lloc, el fet que el nombre de 

respostes sigui molt baix i per tant amb probabilitat de tenir biaixos és una constricció que el 

programa per ell sol no pot corregir. En segon, les dades generals de l’Escola de Doctorat sobre la 

branca de programes de ciències socials i jurídiques és satisfactòria, tot i el possible biaix ja senyalat. 

En tercer lloc, volem constatar que hi ha marge de millora en la satisfacció que manifesten els 

estudiants i els directors/es de tesis. I quart i darrer, que no es presenten millores específiques 

adreçades a incrementar directament la satisfacció, atès que hom parteix de la convicció, ben 

fonamentada pel coneixement científic, que la satisfacció és un producte essencialment lateral, és 

a dir un resultat a mig termini de la implementació exitosa de millores en totes les dimensions del 

programa, des de les activitats formatives a la inserció laboral, passant pel sistema de seguiment i 

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

programa de doctorat. 

 

Finalment, el programa de doctorat considera que les taxes d’ocupació, d’atur i d’inactivitat dels 

doctors/es del dels programes de doctorat per la branca de Ciències Socials i Jurídiques són 

clarament satisfactoris. Per tots els anys, la taxa d’ocupació és superior al 91%, arribant a un 98,4% 

l’any 2020. A més, en la pràctica totalitat dels casos, en més de la meitat dels casos, les funcions 

laborals s'adeqüen al nivell de doctor (veure Taules 45, 46 i 47). 

 

Taula 45: Taxa d'ocupació, atur i inactivitat 

Edició Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat 

2020 98.4% 0.8% 0.8% 

2017 91.04% 5.97% 2.99% 

2014 91.18% 5.88% 2.94% 

2011 97.87% 0% 2.13% 

2008 100% 0% 0% 

Font: SIQ, basat en L'enquesta d’inserció laboral-AQU 
 

Taula 46: Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries i funcions no 

universitàries 

Edició  Taxa de funcions universitàries Taxa de funcions no universitàries 

2020 96.77% 3.23% 

2017 92.31% 7.69% 

2014 94.12% 5.88% 

2011 97.87% 2.13% 

Font: SIQ, basat en L'enquesta d’inserció laboral-AQU 

 

Taula 47: Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor 

Edició  Taxa de funcions de doctor  

2020 53.23% 

2017 56.92% 

2014 54.41% 

2011 68.09% 

Font: SIQ, basat en L'enquesta d’inserció laboral-AQU 
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Finalment, el programa de doctorat constata el bon nivell de les tesis produïdes pels doctors/es del 

programa de doctorat, si ho valorem des de la perspectiva de la inserció professional. El professorat 

del programa de doctorat habitualment manté contacte amb la majoria dels doctors/es del 

programa (amb alguna excepció). La inserció laboral dels doctors/es és molt variada, ja que depèn 

de les trajectòries i preferències individuals, així com de les oportunitats del mercat laboral en el 

moment de concloure la tesi. En general, la opció més habitual és la carrera acadèmica. Amb les 

dades disponibles, les principals opcions laborals pel conjunt dels doctors i doctores (36) han estat: 

• 24 es dediquen a l’activitat acadèmica / investigadora 

• 4 treballen en/per institucions internacionals / consultoria internacional 

• 2 treballen en institucions públiques d’àmbit local/autonòmic 

• 2 es dediquen a la consultoria en l’àmbit local/autonòmic 

• 1 es dedica a l’activitat política 

• 2 (havent defensat la tesi recentment) estan al mercat laboral acadèmic (per tant, tenen 
expectatives raonables de dedicar-se a l’activitat acadèmica) 

• 1 treballa a l’empresa privada 
 

El Gràfic 16 mostra les sortides professionals dels doctors/es per gènere: 14 dones i 10 homes es 

dediquen a l’activitat acadèmica / investigadora. Si mirem l'activitat laboral intra-gènere, veiem que 

l’activitat acadèmica és idèntica entre el grup de dones i el d’homes (70,59% em ambdós casos, 

sense comptar les dues persones que estan al mercat laboral acadèmic). D’altra banda, l’activitat 

professional en/per institucions internacionals es concentra en el grup de doctores (4 dones i cap 

home).  

 

 

Gràfic 16: Inserció laboral de doctors i doctores  

 
Font: coordinació del programa de doctorat 
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Finalment, i a tall d’exemple, la taula següent indica la situació professional actual dels doctors/es 

que han produït les 10 millors tesis (veure document de Recursos Humans). Dels 10 doctors/es: 5 

gaudeixen de beques post doctorals (3 d’àmbit estatal i 2 d’àmbit internacional), 2 són professors 

d’universitat, 1 dirigeix un centre d’estudis de referència internacional, i els 2 que han defensat la 

tesi en els darrers mesos es troben actualment en el mercat laboral acadèmic (veure Taula 48).  

 

Taula 48: Situació professional dels doctors/es amb les 10 millors tesis 

Doctor/a Situació professional actual 

Sofia Breitenstein 
  

Investigadora Juan de la Cierva, Universitat de Barcelona 

Pol Morillas 
  

Director del CIDOB - Barcelona Centre for International Affairs 

Guillem Ripoll Pascual 
  

Professor de la Universidad de Navarra 

Jordi Mas Elías 
  

Professor de la Universitat Oberta de Catalunya 

Angel Torres Adán 
  

Academic job market  
(defensa de tesi: Gener 2022) 

Joan Miró i Artigas 
  

Investigador Postdoctoral Università di Milano 

Lorenzo Vidal-Folch 
  

Investigador Marie S. Curie, Uppsala University 
 

Marina Pera Ros Acadèmc job market / Tècnic Superior de Suport a la Recerca (IGOP) 
(defensa de tesi: Abril 2022) 

Lara Klossek 
  

Policy Officer, Servicio Europeo de Acción Exterior 

Iolanda Bianchi 
  

Investigadora Juan de la Cierva, Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

Basant-se en informació proporcionada pel professorat, el programa de doctorat no ha detectat 

diferències d’inserció laboral per gènere.  

 

Autovaloració de l’estàndard 

 

El programa valora positivament l’assoliment d’aquest estàndard perquè considera que les tesis 

doctorals, les activitats formatives i el sistema d’avaluació són coherents amb el perfil de formació, 

i que els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics i d’inserció laboral són adequats. En 

conseqüència, el programa considera que aquest estàndard s’assoleix “en progrés vers 

l’excel·lència”. 
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4. Relació d’evidències 
 

Estàndard 0: Procés d'acreditació del programa 

Nº Evidència 

1 Informe Final de Verificació per l’AQU 

2 Resolució de Verificació del Consell d’Universitats 

3 Reconeixement del Departament d’Economia i Coneixement 

4 Acreditació del Grau en Ciència Política y Gestió Pública 

5 Acreditació del Màster Universitari en Ciència Política 

6 Acreditació del Màster Universitari en Gestió Pública 

7 Acreditació del Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 

8 Conveni de cotutela con Universitat de Venezia 

9 Conveni de cotutela con Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

10 Conveni de cotutela con Université Paris Nanterre 

11 Conveni de cotutela con Université Jean Monnet 

 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu  

Nº Evidència 

12 Acta de constitució del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) 

13 Resolució d’aprovació del CAI per part de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat 

14 Descripció del Programa de Doctorat UAB 

15 Informe de Seguiment de Programa de Doctorat 

16 Modificació no substancial. Proposta de RRHH 

17 Relació de modificació no substancials aprovades 

18 Memòria modificació Doctorat 2019 

19 Memòria Escola de Doctorat 2020 

20 Reunió de la Comissió del Programa Doctorat UAB 

21 Verificació Títol Doctorat por Consell Social UAB 

22 Acta junta permanent 2020-21 

23 Codi de bones pràctiques en la recerca 

24 Documento de compromís doctoral 

25 Documento Pla de recerca 

26 Exemple Acta d’avaluació i informe del seguiment 

27 Relació de estàncies estrangers 

28 Relació de tesis amb co-direcció transversal 

 

 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Nº Evidència 

29 Espai web Programa de Doctorat 

30 Espai web secció professorat 

31 Guia per al procés d' admissions 

32 Guia per a estudiants registrats 

33 Guia per a estudiants admesos 

34 Calendari d' activitats 

35 Guia per al format de les tesis de doctorat 
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) 

Nº Evidència 

36 Pla de millores del programa 

37 Autoinforme d’acreditació Escola de Doctorat 

38 SGIQ de l’Escola de Doctorat UAB 

 

 

Estàndard 4: Adequació del professorat  

Nº Evidència 

39 Professorat del programa (Document de RRHH) 

40 Previsió d’ALTES al programa de Doctorat: Sexennis 

41 Política en igualtat de gènere 

42 Projectes de recerca competitius vigents 

43 Projectes de recerca competitius amb finançament pel període 

44 Projectes amb finançament (proposta de modificació) 

45 Projectes d’investigació complementaris 

46 Publicacions del professorat 

47 Premis i reconeixements professorat 

48 Tesis tutoritzades i dirigides, curs 2021 

49 Tabla de supervisió tesi doctoral 

50 Tabla de tribunals con membres de universitats estrangeres 

 

 

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

Nº Evidència 

51 Pla d’Acció Tutorial 

52 Web del grup de recerca SGR URGOCIS 

53 Web del grup de recerca SGR AGAPP 

54 Web del grup de recerca SGR DEC 

55 Web del grup de recerca SGR EUGOV 

56 Web del grup de recerca SGR InterÀsia 

57 Web del grup de recerca SGR Observatori Política Exterior Europea 

58 Protocol d’actuació en casos de violència de gènere 

59 Protocol de comunicació contra la violència de gènere 

60 Programa de Govern Facultat UAB 

61 Power point de la Sessió de benvinguda 2018 

 

 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats 

Nº Evidència 

62 Relació de tesis llegides amb la seva avaluació 

63 Dipòsit Digital de Documents: tesis doctorals UAB 

64 Web de activitats formatives i avaluació 

65 Activitats formatives: evidències per cursos 
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66 Activitats formatives impartides per professorat extern a la UAB 

67 Calendari de seminaris i activitats estudiants 

68 Activitats formatives Doctorats UAB 

69 Relació de publicacions de doctors/es 

70 Relació de publicacions dels doctorands/es/es 

71 Relació de publicacions de doctors/es y doctorands/es 

72 Report d’avaluació de supervisor tesi 

73 Guia d’avaluació i seguiment anual de la tesi 

74 Guia d’avaluació Comitès 

75 Calendari d’avaluació i seguiment anual estudiants 

76 Documentació Estudiant A 

77 Documentació Estudiant B 

78 Calendari de seminaris i activitats estudiants 

79 Enquestes de satisfacció amb el programa de doctorat 

80 Relació de tesis llegides amb membre de tribunals internacional 

81 Inserció laboral dels doctors i les doctores 

 

 

 




