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B. Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
La Comissió Acadèmica del Programa considera que l’estàndard s’assoleix amb excel·lència.
El disseny del programa pel que fa al perfil de competències i activitats formatives està
actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES. En
canvi les línies de recerca i el professorat s’han de modificar.
El Programa de Doctorat de Demografia es va VERIFICAR el 06.03.2013 (a partir d’ara PD Dem
2013) amb Id. Títol 5600147. El responsable d’aquest programa és el departament de Geografia,
però en virtut d’un acord de col·laboració en matèria d’activitat docent entre aquest departament
i el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) que data de 1999, el CED és el puntal bàsic d’aquest
Doctorat i des d’ell es porta la coordinació acadèmica, raó per la qual les referències a aquest
centre de recerca seran freqüents al llarg d’aquest ISD.
En el moment de la Verificació, l’informe realitzat per l’AQU amb data 11.02.2013 feia PROPOSTES
DE MILLORA del PD a les que farem referència en cada un dels estàndars corresponents, i al final
recollirem en forma d’ACCIONS i de PROPOSTA DE MODIFICACIONS, si s’escau. Així, seguint les
recomanacions d’aquest informe: a) es procedirà a eliminar la competència específica CB19
perquè ja es troba subsumida en la resta de competències del títol (estàndard 1.2) i b) es revisaran
les activitats formatives mínimes obligatòries i es discutirà la pertinença d’ampliar-les (estàndard
1.2).
Des de la seva implantació el curs acadèmic 2013-14 no s’ha dut a terme cap modificació en la
memòria verificada. Tanmateix, per adaptar la memòria a la realitat actual del doctorat és
convenient introduir modificacions en les línies de recerca i del professorat (apartats 6, 6.1, i 6.4
del PD Dem 2013), perquè en la pràctica els canvis afecten a més del 25% de les línies i del
professorat. Aquestes modificacions són necessàries per incorporar línies de recerca emergents
en el camp dels estudis de població i de la Demografia (salut i envelliment de la població,
estratificació social, usos dels temps, mobilitat residencial i canvi urbà) que estan vinculades a
tesis en procés d’elaboració que són dirigides per investigadors doctors que desenvolupen la seva
tasca científica al Centre d’Estudis Demogràfics i al Departament de Geografia; i que, en no formar
part del professorat del PD necessiten disposar d’un tutor, quan en realitat es poden fer càrrec de
totes les tasques de direcció i tutorització dels doctorands. El Doctorat de Demografia es podrà
beneficiar així mateix, amb aquestes modificacions, de la incorporació de nous investigadors i
professorat que lideren projectes de recerca competitius de caire nacional, europeu i
internacional.
Durant els 3 primers anys de la seva implementació (cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16) al quals
va referit aquest Informe de Seguiment, el PD ha assolit amb excel·lència els 6 estàndards que es
detallen a continuació.
Al llarg d’aquest ISD farem referència al PD Dem 2013. Ara bé, quan sigui necessari per
contextualitzar millor el marc en el que el PD Dem 2013 es desenvolupa, també ens referirem a
les activitats i resultats dels anys 2013-16 dels doctorants matriculats amb anterioritat a 2013,
sobretot en relació al grau d’internalització de les tesis llegides i a la inserció laboral.
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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.
El perfil d’ingrés requerit en el Doctorat de Demografia és adequat. El programa de Doctorat rep,
al llarg del curs acadèmic un important nombre de sol.licituds d’informació per ser admès en el
nostre Doctorat. La majoria d’aquestes sol.licituds provenen d’universitats estrangeres i els
sol·licitants han cursat en la majoria dels casos estudis de Màster que els capacita per demanar
l’admissió al programa. No obstant, moltes sol.licituds provinents d’àrees de coneixement
diverses (d’alguna manera relacionades amb la demografia) no poden ser ateses favorablement
degut a no tenen la formació bàsica (ni en Grau ni en el màster) en matèries sobre Estudis de
Població o de Demografia, i que no podrien assolir-se cursant els 30 crèdits de complements de
formació normatius preceptius. El perfil dels doctorands del nostre programa és una persona en
un alt percentatge procedent d’universitats internacionals i amb un Màster en Demografia o àrees
de coneixement afins.
El programa de Doctorat en Demografia oferta 10 places anuals de nou accés que són suficients
perquè durant aquests 3 primers cursos acadèmics de vigència de la normativa 99/2011 s’han
matriculat 20 estudiants en total .
El nombre de matriculats de nou ingrés ha passat de 4 en el curs 2013-2014 a 8 en els cursos 201415 i 2016, resultat que va en la direcció del que ens proposàvem en la Memòria de Verificació
d’un just equilibri entre la massa crítica i la garantia de la qualitat del programa.
La distribució per sexe en conjunt és del tot equitativa: 50% de dones i 50% d’homes.
Pel que fa a l’origen dels estudiants la seva internacionalitació és evident. En conjunt: 13 dels 20
doctorands han fet estudis anteriors (grau o màster) en universitats estrangeres. Si tenim en
compte l’universitat de procedència dels estudis de grau, el percentatge d’estrangers en
matrícules de nou accés per a cada un dels cursos objecte d’aquest informe és: 75% els cursos
2013-14 i 2015-16, i un 50% en el curs 2014-2015.
Ara bé, una part important dels doctorands estrangers de nou ingrés varen cursar a la UAB
l’itinerari de Demografia del Màster en Estudis Territorials i de la Població, abans d’accedir al
Doctorat de Demografia. Així, els percentatges d’estrangers procedents de màster serien de: 75%
pel curs 2013-14; 25% pel curs 2014-15 i 14,29% pel curs 2015-16.
La dedicació al Doctorat en la matrícula inicial era a temps complet en el 100% dels casos.
Posteriorment, 2 estudiants van canviar el temps complet a temps parcial. Així, el percentatge de
dedicació a temps complet era del 90% en les matrícules totals del curs 2015-16.
Els percentatges de matrícules de nou ingrés amb beca oscil.len des del 30% el curs 2013-14, 50%
el curs 2014-2015 al 37,5%. La modalitat d’aquestes beques predoctorals es reparteix entre:
beques FI de la Generalitat de Catalunya (1 becari curs 2013-2014; 2 becaris el curs 2014-15),
beques FPI MINECO (1 becària el curs 2014-15; 1becari i 1 becària el curs 2015-16) 2 becaris de
COLCIENCIAS, Colòmbia (curs 2014-15) i 1 becari en cotutela amb la Université Paris-Est (curs
2015-16).
L’assignació dels 20 doctorands entre les 11 línies de recerca del PD Dem 2013 es pot consultar
en l’Annex 2. Tanmateix, 6 d’aquests 20 doctorands tenen com a tema central de la seva tesi algun
dels temes emergents (salut i envelliment de la població, estratificació social, usos dels temps,
mobilitat residencial i canvi urbà) que volem incorporar com a noves línies de recerca, i de fet, ja
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són dirigits per investigadors (no professors del PD Dem 2013) i que per coherència considerem
que han de formar part del claustre del professorat del doctorat en demografia. Tots ells són
doctors investigadors amb una experiència investigadora acreditada (com es veurà en l’estàndard
4). Aquests canvis que detallarem en accions concretes a l’estàndard 4 d’aquest Informe de
Seguiment van dirigides a adaptar la Memòria Verificada PD Dem 2013 a la realitat actual del
programa de doctorat.
Val a dir, que tots aquests temes emergents formen part de la primera línia temàtica Salut, canvi
demogràfic i benestar, de les set que contempla l’estratègia europea H2020 (que és l’adoptada
pel Ministeri d’Educació en les convocatòries de projectes I+D+i).
1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de
les activitats formatives.
El programa de Doctorat de Demografia aplica els mecanismes de supervisió, seguiment i
avaluació recollits en la memòria del Verifica en el seu apartat 5 (5.1 i 5.2 especialment) i que
funcionen de forma eficaç. La supervisió dels doctorands/es recau principalment en la tasca que
porten a terme els directors/es i els tutors/es en les reunions que mantenen periòdicament (el
calendari d’aquestes reunions queda fixat en l’annex 1 del document de compromís de cada
doctorand/a).
L’activitat anual del doctorand/a és avaluada en les comissions anuals de seguiment. El programa
de Doctorat de Demografia té establert un calendari de celebracions al llarg d’una setmana del
mes de juny i una altra setmana el mes de setembre. Cada comissió de seguiment està formada
per tres membres doctors/es que corresponen a:
director/a de la tesi doctoral,
professor/investigador especialista en el tema de la tesi doctoral del doctorand/a i el director del
Centre d’Estudis Demogràfics. Els doctorands han de lliurar a cada membre del tribunal de la
comissió, 10 dies abans de la celebració de la comissió de seguiment la documentació requerida
(currículum vitae actualitzat, informe sobre les activitats formatives realitzades durant el curs
acadèmic, avenços en la tesi doctoral, programació d’estades internacionals, planificació de les
activitats per al curs següent. En el moment de celebració de la comissió el doctorand/a disposa
de 20 minuts per exposar mitjançant power-point l’informe lliurat als membres de la comissió.
Seguidament els membres de la comissió intervenen al seu torn.
Les activitats formatives són avaluades també en les comissions de seguiment anual, i si es tracta
d’una activitat formativa que requereix mobilitat cal que per dur-la a terme compti també amb
l’aprovació de la Comissió Acadèmica del Doctorat (CAP). Els doctorands/es que compten amb la
possibilitat de participar en els seminaris de recerca que organitzen tant el Centre d’Estudis
Demogràfics com el Departament de Geografia al campus de la UAB, també són encoratjats a fer
determinades activitats que comporten accions de mobilitat (com és la participació a l’ European
Doctoral School of Demography (EDSD) i a fer estades de recerca en altres universitats
estrangeres. Més endavant veurem, que en aquests moments un 75% dels estudiants d’aquestes
tres primeres promocions ja han realitzat alguna estada a l’estranger (un 50% de tot un any a la
EDSD).
D’acord amb la memòria verificada el PD Dem 2013 només compta amb dues activitats
obligatòries (assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de
coneixement i presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o
internacional). La relació d’aquestes dues activitats formatives així com el seu calendari de
realització consten en l’annex 2 del Document de compromís de cada doctorand/a. Però, en la
pràctica, una majoria d’estudiants fan accions de mobilitat, i d’altres fan d’altres activitats
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optatives del ventall de 7 activitats incloses en el programa (publicacions, reunions de
col·laboració entre grups d’investigació, accions formatives del propi camp d’estudi, etc.).
L’AQU, en l’informe que hem esmentat més amunt, recomanava considerar la possibilitat
d’augmentar el nombre d’aquestes activitats, i després de 3 anys d’experiència ens sembla una
proposta encertada que volem concretar afegint dues activitats obligatòries més. Una comuna a
tots els estudiants consistent en la Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca, un cop
superat el primer seguiment del doctorat; i una altra a decidir de mutu acord entre el el director/a
i el doctorand, en funció del propi desenvolupament de la tesi doctoral.
La coordinació del programa manté reunions de benvinguda amb els doctorands/es a nivell
individual en el moment de la seva incorporació al Doctorat per tal de compartir informació sobre
els directors i tutors assignats, així com d’assessorament de la dinàmica acadèmica i de recerca
del doctorat (codi ètic i codi de bones pràctiques en recerca).
Per últim i no menys important el doctorand/a gaudeix d’un seguiment de verificació metodològic
i tècnic de les dades objecte d’anàlisi per al desenvolupament del seu treball de recerca. El fet que
la pràctica totalitat dels temes de recerca es basen en l’explotació de grans bases de dades
provinents d’Enquestes nacionals i internacionals, o de microdades, requereix d’una constant
verificació que es porta a terme per tècnics i investigadors responsables del Servei d’Informàtica
del CED (en l’annex 3 del document de compromís queda registrat el material relacionat amb la
investigació).
A nivell administratiu es fa un seguiment individualitzat i molt acurat des del moment de la
sol·licitud d’admissió i matrícula fins el moment de defensa pública de la tesi doctoral. Un aspecte
de la col.laboració en el Doctorat de Demografia del Centre d’Estudis Demogràfics amb el
Departament de Geografia és que el CED posa a la disposició del doctorand/a la figura del
Responsable de Formació del CED per tal d’assessorar-lo i ajudar-lo en totes les tasques
administratives al llarg de la durada del Doctorat. També li dóna la possibilitat de tenir un lloc
d’estada en el propi centre mentre duri el període d’elaboració de la tesi doctoral. Aquest fet
possibilita que el seguiment i la supervisió del doctorand/a sigui constant al poder mantenir
diàriament contacte amb els directors/es i tutors/es respectius, i els grups de recerca en els que
s’integren. Així mateix també es produeixen interesants sinèrgies entre els doctorands que
treballen diàriment en un mateix espai.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
La Comissió Acadèmica del Programa considera que l’estàndard s’assoleix amb excel·lència.
La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques
del programa de doctorat i sobre els processos de gestió que 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.
Institucionalment la UAB ha dissenyat, dins la seva estratègia de comunicació, una fitxa de
titulació comuna per a tots els programes de doctorat de la universitat que recull la informació
relativa a l’accés al programa, la seves característiques, organització i planificació i informació
sobre la tesi doctoral. Aquesta informació és accessible universalment per a tots els grups
d’interès des de l’espai web general de la UAB. La informació publicada és veraç, completa,
actualitzada i conté tots els requisits d’informació pública i d’indicadors recollits a les taules 1.1 i
1.2 de l’apartat 3.2 de la Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat d’AQU
Catalunya.
En quan als resultats assolits, la Universitat publica de forma centralitzada per a tots el programes
de doctorat, tots els indicadors requerits. Els indicadors són accessibles per al professorat,
estudiants i personal d’administració i serveis fins a la validació final de les dades un cop finalitzat
el primer període d’elaboració dels informes de seguiment (febrer de 2017), en que es faran
públics.
En quan a la informació relativa al professorat, la fitxa del programa informa de la relació dels
investigadors implicats en el programa de doctorat així com els/les tutors/es i directors/es de tesi
possibles.
El programa de Doctorat de Demografia disposa també d’un espai de difusió i informació a la
pàgina web del Centre d’Estudis Demogràfics (CED). En aquesta pàgina web es pot trobar
informació complementària a la de la página de programa de la UAB, com per exemple, les tesis
defensades, les tesis inscrites, ofertes de beques, etc. així com del currículum (perfil acadèmic i
investigador) del professorat. A la web del Departament de Geografia hi ha un link per accedir a
la informació sobre el Doctorat de Demografia que enllaça a la pàgina web del CED.
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.
Tota la informació esmentada a l’apartat anterior és accessible universalment per a tots els grups
d’interès des de l’espai web general de doctorat de la UAB i la del Centre d’Estudis Demogràfics.
Els informes de seguiment i d’acreditació, quan es generin, seran públics als corresponents espais
webs (seguiment / acreditació).
2.3. La institució publica el SGIQ en el que s’emmarca el programa de doctorat.
El SGIQ de l’Escola de Doctorat de la UAB és d’accés públic a l’espai de doctorat del web de la
UAB.
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ)
La Comissió Acadèmica del Programa considera que l’estàndard s’assoleix.
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.
Disseny i aprovació del programa
Tots el programes de doctorat de la UAB han estat dissenyats, aprovats i verificats positivament
seguint:
 El procés estratègic Verificació de programes de doctorat del SGIQ, que concreta de forma
detallada i completa les tasques i els agents implicats.
 La Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat
d’AQU.
El procés es valora positivament ja que ha permès el disseny i l’aprovació del programa de
doctorat sense cap anomalia, aconseguint la verificació favorable del mateix.
La universitat publica al web les memòries i les resolucions de verificació de tots els seus
programes de doctorat.
Seguiment del programa implantat
El seguiment dels programes de doctorat es duu a terme seguint:
 El procés clau Seguiment de programes de doctorat del SGIQ, que concreta de forma
detallada i completa les tasques i els agents implicats. En acabar el primer seguiment de
programes de doctorat (febrer de 2017) es procedirà a la metaavaluació del procés i a la
seva aprovació.
 La Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat d’AQU
Per a l’elaboració de l’informe de seguiment, la coordinació del programa ha analitzat els
indicadors disponibles i el resultat de les reunions de coordinació docent. El programa valora
positivament el procés de seguiment perquè ha permès l’anàlisi i la revisió de la implantació,
desenvolupament i resultats del mateix, i també possibilita la detecció d’aspectes a millorar i la
introducció de millores.
Un cop elaborats i aprovats els primers informes de seguiment es publicaran al web de la
universitat.
Les modificacions són fruit de l’anàlisi i revisió derivades del procés de seguiment d’acord amb:
 El procés clau Modificació de programes de doctorat del SGIQ
 i els Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els
programes de doctorat d’AQU
Acreditació del programa
Els primers programes de doctorat que s’hauran de sotmetre al procés d’acreditació, ho faran
l’any 2018. És per això, que com a proposta de millora, s’elaborarà al 2017 el procés estratègic
d’acreditació de programes de doctorat un cop publicada la corresponent guia d’acreditació
d’AQU.
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3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la
gestió eficient del programa de doctorat.
La SGIQ de la UAB contempla la recollida de forma centralitzada tot un conjunt d’indicadors
d’accés, matrícula, professorat, resultats, inserció laboral i la seva evolució, rellevants per a la
gestió, el seguiment i la futura acreditació dels programes. Es recullen els indicadors indicats a la
taula 1.2 de l’apartat 3.2 de la Guia per al seguiment del programes oficials de doctorat d’AQU. El
SGIQ garanteix la recollida de la informació mitjançant els diferents processos que el componen.
Els indicadors són accessibles per al professorat, estudiants i personal d’administració i serveis
fins a la validació final de les dades un cop finalitzat el primer període d’elaboració dels informes
de seguiment (febrer de 2017), en que es faran públics.
Mitjançant la base de dades DATA, accessible via la intranet de la UAB, també es publiquen altres
indicadors complementaris, consultables per les coordinacions dels programes.
En quant a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès, actualment es disposen de dades
extretes de l’enquesta d’inserció laboral dels titulats de doctorat (centralitzada per AQU). Com a
proposta de millora, es recull:
 L’elaboració del procés de suport Satisfacció dels grups d’interès del SGIQ de l’Escola de
Doctorat
 Programació de l’enquesta de satisfacció dels/les doctors/es
 Programació de l’enquesta de satisfacció dels/de les tutors/res
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 de l’Escola de Doctorat disposa del procés estratègic Definició, desplegament i seguiment
del SGIQ que recull la sistemàtica de revisió amb els seus responsables i, si escau, actualització del
SGIQ.
Tanmateix, el SGIQ de l’Escola de Doctorat es troba en fase d’implantació:
 Es troben plenament implantats els processos: Definició de la política i objectius de
qualitat; Definició, desplegament i seguiment del SGIQ; Verificació de programes de
doctorat; Modificació de programes de doctorat; Accés al programa de doctorat;
Expedient i matriculació; Dipòsit de tesis i Expedició de títols i certificats.
 Durant el 2016 s’ha elaborat i implantat el procés de Seguiment de programes de
doctorat.
 Durant el primer semestre de 2017 s’elaboraran els processos d’Acreditació de programes
de doctorat i de Satisfacció dels grups d’interès
 Durant el segon semestre de 2017 s’elaborarà el primer informe de revisió dels primers
processos implantats del SGIQ.
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Estàndard 4: Adequació del professorat
La Comissió Acadèmica del Programa considera que l’estàndard s’assoleix amb excel·lència.
El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del programa de doctorat,
l’àmbit científic i el nombre d’estudiants.
Segons la Memòria Verificada del PD Dem 2013 l’equip docent del PD està format per 10
professors i professores doctors (3 dones i 7 homes), agrupats en 10 línies de recerca. El
professorat pertanyent al Departament de Geografia de la UAB (Cabré Pla, Juan Antonio
Módenes Cabrerizo Joaquín Recaño Valverde i Montserrat Solsona Pairó) gaudeixen de sexenis
vigents. La resta del professorat com es posarà en evidència en l’apartat següent també té una
carrera científica i investigadora de recerca acreditada. Amb la Modificació que proposem en les
línies de recerca va implícita la baixa de dos professors i la incorporació de 6 nous. Es a dir,
quedarien en total 14 professors/es.
El professorat que contenia la Memòria Verificada el 2013 s’ha ampliat –tenim directors que no
estan en el Verifica- en paral·lel amb l’expansió de les línies de recerca en el nostre àmbit científic
dels estudis de la població i la Demografia. Motiu per el qual volem fer una Modificació tant de
les línies de recerca com en l’equip de professorat.
4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada.
El professorat actual tant el que esta inclòs en la Memòria Verificada de 2013 (vegis apartats 6.1,
6.2, 6.3, 6.4), com els que proposem incorporar del Doctorat de Demografia gaudeix d’una
activitat de recerca acreditada tant pel que fa referència al nombre de projectes competitius
dirigits, com es pot observar en la taula següent:
TAULA RESUM PROJECTES COMPETITIUS VIGENTS:
- I+D+I: 10 Projectes
- Recercaixa: 2 projectes
- ERC Starting Independent Researcher Grant-Idees: 1 projecte
- (InGRID-2). H2020-European Commission-RIA: 1 projecte
- Fundación Areces: 1 projecte.
Durant els cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16 se’ls ha atorgat com investigadors principals de 15
projectes de recerca competitius. És a dir cada professor/a del Doctorat dirigeix com a mínim 1
projecte de recerca competitiu. Del total de projectes competitius 1 correspon a la línia de
Demografia Històrica; 4 a Fecunditat i famílies; 1 a Educació i Treball; 2 a Salut i envelliment; 5 a
Migracions, mobilitat i habitatge; 1 a Immigració internacional i família a Espanya, i un addicional
transversal a totes les línies.
En la pestanya de Recerca de la pàgina web del Centre d’Estudis Demogràfics es poden consultar
les 6 grans àrees recerca del CED, algunes de les quals es subdivideixen en línies més específiques,
i els seus responsables. En síntesi, la proposta de modificació del professorat del PD suposa
incorpar a aquells responsables de línies que no constaven com membres de l’equip de
professorat del PD en la Memòria Verifica aprovada, i que des d’aleshores han anat adquirint el
compromís de dirigir tesis doctoral en els seus àmbits de recerca. Així mateix, en la web del CED
es pot consultar la situació actual de la recerca, les publicacions i les tesis dirigides des de el PD
Dem 2013.
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PUBLICACIONS
El professorat del programa que consta en el PD Dem 2013 i el que es proposa incorporar per
modificació, mostra una alta producció científica en publicacions en revistes indexades. Tal i com
mostren les dades de la taula següent entre 2013 i 2016 han publicat un total de 147 publicacions:
79 articles en revistes indexades (Journal Citation Report i similars), 6 llibres i 62 capítols de llibres.
Del total de 147 publicacions aparegudes en el període analitzat 7 corresponen a la línia de
Demografia Històrica; 45 a la de Fecunditat i famílies; 11 a Educació i Treball; 15 a Salut i
envelliment; 28 a Migracions, mobilitat i habitatge; i41 a Immigració internacional i família a
Espanya.

PUBLICACIONS 2013-2016 DEL PROFESSORAT DEL PD DEMOGRAFIA

Articles
indexats
JCR
i
similars
Llibres
Capítols
llibres

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

PV

PI

Total

PV

PI

total

PV

PI

total

PV

PI

total

14

8

18

18

11

23

17

11

23

11

7

15

-

-

-

1

1

2

2

-

2

2

-

2

7

2

8

4

2

5

24

5

27

20

10

22

*la majoria de publicacions són d’autoria conjunta
PV Professorat al PD VERIFICAT 06.03.2013
PI Professorat a incorporar amb la MODIFICACIÓ
Font: ANNEX 4 (Estàndard 4.1)

PREMIS I RECONEIXEMENTS
La qualitat del professorat del Doctorat de Demografia és reconeguda nacionalment i
internacionalment com es fa palès en la relació de premis i distincions obtingudes.
Aquests premis i reconeixements són el reflex de la bona dinàmica de docència i investigació duta
a terme tant pel Departament de Geografia de la UAB com pel Centre d’Estudis Demogràfics.
Prova d’aquesta realitat és que el Departament de Geografia de la UAB se situa per tercer any
consecutiu entre les posicions 51-100 de les millors universitats en el Subject Geography and Area
Studies del QS Ranking, el primer dels quatre Departaments de Geografia de l’Estat Espanyol. Per
la seva part el Centre d’Estudis Demogràfics ha estat reconegut com a centre de Excel.lència i ha
obtingut el label de HR Exellence in Research (novembre 2015).
4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions.
Durant els cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16 les 20 tesis del PD Dem 2013 han comptat amb 17
directors/es de tesi doctoral (en molts casos en co-direcció, i una en tri-direcció). D’aquests, 9 són
del PD Dem 2013 i 8 són externs. Entre el professorat extern, 6 són investigadors/es del Centre
d’Estudis Demogràfics; 1 professora de la Université de Paris-Est i 1 investigador/professor de
CEPROEC-Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador). A més, 12 d’aquests directors/es
també han dirigit i/o estan dirigint tesis d’anteriors Reals Decrets.
Segons la Memòria Verificada del PD Dem 2013 l’equip docent del PD està format per 10
professors i professores doctors (3 dones i 7 homes), agrupats en 10 línies de recerca. Amb la
Modificació que proposem en les línies de recerca va implícita la baixa de dos professors i la
incorporació de 6 nous. és a dir, quedarien en total 14 professors/es.
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Els dos que deixen de formar part del claustre de professors son Antonio Cámara Hueso per
trasllat laboral a la Universitat de Jaén, i pel fet que en la línia de recerca que liderava no hi ha
hagut cap nou ingrés) i Rocío Treviño Maruri, investigadora del CED que des de fa uns anys forma
part de l’equip de recerca de migracions internacionals, mentre que les seves temàtiques
anteriors –famílies i gènere- seguirant tenint continuïtat en el PD Dem). Els 6 professors que
s’incorporen són: Marc Ajenjo, Amand Blanes Llorens, Antonio López, Iñaki Permanyer, Joana
Maria Pujadas, Jeroen Spijker, tots ells en actiu en la direcció de tesis doctorals del RD 99/2011 i
d’anteriors. D’aquesta manera, l’equip de professorat constaría de 14 investigadors, tots ells ja en
procés de dirigir tesis en aquest PD 99/2011 de Demografia.
4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesis.
Durant els cursos acadèmics 2013-14, 2014-15 i 2015-16 s’han defensat un total de 18 tesis
doctorals: 1 tesi doctoral correspon a la normativa 99/2011, i les 17 restants a anteriors
normatives (vegis relació nominal tesis doctoral a l’Annex 5, estàndard 4.3 ).
La tesi defensada el curs 2015-16 sota la normativa 99/2011 (la doctoranda provenia de la
normativa 1393/2007) va ser qualificada amb Excel.lent Cum Laude i va obtenir la menció
Internacional.
Com es pot observar en la següent taula del total de 18 tesis defensades, 15 han obtingut la
qualificació d’Excel·lent Cum Laude i 16 han assolit la Menció Internacional. Les tesis han estat
dirigides per 11 professors/investigadors i en 1 cas s’ha comptat amb 1 co-director de la
Universitat de St. Andrews (Regne Unit).
TESIS DEFENSADES 2013-2016
Menció internacional
Excel.lent Cum Laude
Total tesis

2013
3
3
3

2014
4
4
4

2015
3
3
5

2016
6
5
6

Total
16
15
18

Font: ANNEX 5 (Estàndard 4.3)
Del total de tesis defensades durant aquests cursos acadèmics han obtingut Premis extraordinaris
de Doctorat totes aquelles propostes presentades pel programa (curs 2013-2014, Timothy Ll.
Riffe; curs 2014:15: Pilar Zueras Castillo i curs 2015-16: Sònia Chager Navarro).
Des de la coordinació del Doctorat de Demografia juntament amb la Comissió Acadèmica del
programa es cerquen els directors/es i tutors/es més adients als interessos propis de recerca dels
doctorands/es d’acord amb les línies de recerca del programa. S’incentiva la co-direcció (o fins a
tres directors/es per tesi) de tesis doctorals especialment amb la incorporació a la direcció de
joves i rellevants professors/investigadors que ja dirigeixen projectes de recerca competitius.
També es busca ampliar la internacionalització mitjançant les tesis en co-tutela. Actualment el
programa compta amb una tesi en co-tutela amb la Université de París-Est.

4.4. El grau de participació de professorat estranger i doctors internacionals en les comissions
de seguiment i tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic del programa.
El grau de participació de professorat estranger i doctors internacionals en les comissions de
seguiment no és, ara per ara molt significatiu. Dels doctorands/es de la normativa actual del
doctorat només hi participa 1 professor estranger en una comissió de seguiment. Aquesta xifra

Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat

11

Vicerectorat de Recerca i de Transferència
Informe de seguiment de programa de doctorat

contrasta en l’alta participació de professorat estranger en els tribunals de tesis doctorals perquè
la pràctica totalitat dels doctorands/es del programa opten a la Menció Internacional en el
moment de la defensa de la tesi. Si tenim en compte les tesis defensades en el període 2013-2016
(objecte d’aquest informe) no pertanyents a la normativa 99/2011 la presència de professorat
estranger en els tribunals estar al voltant del 100% (vegeu Annex 5).
Dels doctorands/es inscrits en els darrers tres cursos participen en la co-direcció de tesis 2
professors estrangers: 1 directora per tesi en co-tutela per la Université de Paris-Est i 1
investigador/professor de CEPROEC-Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador). Està previst
també una altra co-direcció internacional (amb el Colegio de México) per a una tesi matriculada
en el present curs acadèmic 2016-2017.
El grau d’internacionalització es fa palés també en les estades dels doctorands/es en centres de
recerca internacional i en la European Doctoral School of Demography (EDSD). Els doctorands del
Programa de Demografia tenen la possibilitat de completar la seva formació participant
activament en els cursos anuals que imparteix la EDSD. Els doctorands que participen anualment
en la EDSD són escollits en convocatòria pública segons l'excel·lència dels seus respectius
curricula. Els professors d'aquesta escola són reconeguts acadèmics en el camp de la demografia
i provenen majoritàriament de les universitats i centres de recerca en Demografia organitzadors
de l'Escola.
Durant els tres cursos analitzats (taula adjunta) s’han format a l’EDSD 8 doctorands/es del nostre
programa, comptabilitzant-ne 11 si hi afegint els doctorands/es matriculats en el present curs
acadèmic 2016-17. El que representa més del 50% dels doctorands/es matriculats en el Doctorat
de Demografia corresponents als cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16. Tots els estudiants que
assisteixen a aquesta prestigiosa escola europea disposen de beques.
ESTUDIANTS DEL PD DEMOGRAFIA 99/2011 QUE HAN CURSAT LA EUROPEAN DOCTORAL
SCHOOL OF DEMOGRAPHY (EDSD)
Curs inici doctorat
Curs 2013-2014
Curs 2014-2015
Curs 2015-2016
Curs 2016-2017 (en curs)
TOTAL

Universitat
Universitat de Varsòvia
Universitat de Varsòvia
Università La Sapienza Roma
Università La Sapienza Roma

Nombre de Doctorands
3
3
2
3
11

Font: ANNEX 6 (estàndard 4.4).
La resta de doctorands/es que no han cursat la EDSD han fet estades de més curta durada en
centres de recerca internacionals com el Centre Marc Blonch de Berlín, la University of Lancaster,
la University of Southampton, la Universitat de la Sapienza i també el Gesis Leibniz Institute for
SocialSciences, Mannheim (Alemanya). Únicament una doctoranda ha fet la seva estada en un
centre de l’estat espanyol. És pot afirmar doncs que la pràctica totalitat dels doctorands/des dels
cursos acadèmics objecte d’aquest informe de seguiment han realitzat o estan realitzant estades
de recerca en centres internacionals, que incorporen activitats de formació en la pròpia disciplina
i accions de mobilitat (vegis Annex 7. Estàndard 4.4.).
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
La Comissió Acadèmica del Programa considera que l’estàndard s’assoleix amb excel·lència.
Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en
el programa de doctorat i per a la formació del doctorand són suficients i adequats al nombre
de doctorands i a les característiques del programa.
5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les
característiques del programa de doctorat.
A més de gaudir de les infrastructures i serveis (biblioteques, servei d’Informàtica, centres de
documentació, Welcome Point etc.) que el campus de la UAB posa a disposició dels doctorands/es
(vegis apartat punt 7 de la memòria verificada del PD Dem 2013), les persones matriculades en el
Doctorat de Demografia tenen la possibilitat de demanar una estada pre-doctoral en el Centre
d’Estudis Demogràfics (www.ced.uab.cat), durant el període que estan matriculats en el Doctorat
de Demografia. L’estada al CED permet al doctorand/a disposar d’una taula de treball, i lliure accés
a tots els serveis (cuina, menjador, ) i a la Biblioteca del CED. El CED disposa d’una Biblioteca i un
Centre de Documentació, únics en el seu gènere a Espanya, en quant a la seva especialització en
temes de població, estudis demogràfics i dades estadístiques. Posa a l'abast de la comunitat
científica i universitària totes les estadístiques demogràfiques espanyoles (des de 1860) i la
bibliografia més completa sobre demografia espanyola i internacional. El fons actual compta amb
9000 llibres registrats; 63 col·leccions de publicacions periòdiques i un fons de microfitxes que
comprèn: el Moviment Natural de la Població, des de 1858 fins a 1956, el Cens de la Població des
de 1857 fins a 1940, el Nomenclátor del Cens des de 1858 fins a 1940 i l'Enquesta mundial de
fecunditat de diversos països.
El Centre d’Estudis Demogràfics es troba situat des del desembre de 1994 en un edifici de nova
construcció dins del campus de la UAB i pròxim a la Facultat de Filosofia i Lletres. L’edifici de 1400
m2 disposa de 2 aules i d’espais de treball i de reunió per als estudiants dels seus programes
docents. Una de les aules on habitualment es desenvolupen les classes i els seminaris o
conferències té una capacitat per a 20 persones i disposa de connexió wifi i de projector. L’altra
aula està perfectament equipada també amb connexió wifi i projectors amb una capacitat per a
58 persones. Els doctorands/es disposen a més i específicament d’una Sala situada al primer pis
del Centre d’Estudis Demogràfics amb capacitat per 14 taules, impressores, connexió wifi i
mobiliari ergonòmic adaptat (informació recollida en l’annex 3 del document de compromís).
Es facilita també un ordinador portàtil a cada doctorand/a configurat per accedir als espais i
serveis comuns del personal del CED (connexió al servidor central, a la intranet i a la xarxa
Internet), així com a les bases de dades necessàries per a l’elaboració de la seva tesi doctoral. El
CED posa a l’abast del doctorand els seus serveis de suport a la recerca. Els doctorands/es tenen
el suport també del Servei d’Informàtica del CED (regulat pel procediment P09 Gestió Informàtica
del Sistema de Qualitat del CED) el qual dóna servei a tots els usuaris informàtics del CED: Personal
Investigador, Personal Administratiu, Tècnics de Suport, Doctorands/es, Estudiants, Visitants. El
Servei d’Informàtica comprèn també la Unitat del Banc de Dades (procediment P03.2 Gestió del
Banc de Dades del Sistema de Qualitat del CED) la qual té com a tasca principal, entre d’altres, la
d’assessorar respecte de la informació sòcio-demogràfica necessària per a dur la recerca en el CED
i informar de la disposició de dades per part dels servidors estadístics, i d’altres notícies
relacionades amb la informació demogràfica.
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5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge i
faciliten la incorporació al mercat laboral.
A més dels serveis que la UAB posa a l’abast dels doctorands descrits en l’apartat 7 de la memòria
verificada del PD Dem 2013, el CED compta entre el seu personal de suport a la recerca amb una
Responsable de Formació i programes docents. Les funcions principals d’aquesta persona
recollides en els procediments corresponents del Sistema de Qualitat del CED (P01. Gestió dels
Recursos Humans, P06. Gestió de la Formació pre-doctoral) són: assessorar als doctorands en el
procés de la sol.licitud d’admissió i matrícula en el doctorat, facilitar les condicions de residència
(suport cerca habitatge, assessorament sobre qüestions legals..), assessorament sobre l’oferta de
beques i la seva tramitació, seguiment dels tràmits a realitzar per les persones que disposen de
beques, gestionar la documentació a SIGMA, suport per preparar la documentació dels diferents
tràmits a realitzar durant el Doctorat (comissions de seguiment, pròrrogues, dipòsit de la tesi,
obtenció de títols i certificats), intermediació entre els doctorands, l’Escola de Doctorat i el
Welcome Point.
Orientació als doctorands i incorcoporació al mercat
La coordinadora, els tutors/es, directors/es vetllen i orienten els doctorands des de l’inici de la
seva admissió al Doctorat amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral adequada de cada
doctorand una vegada defensada la tesi doctoral.
Les comissions de seguiment anuals, les reunions periòdiques (recollides en l’annex 1 del mateix
Document de compromís de cada doctorand/a) i les activitats formatives programades i
realitzades (i recollides en el document d’activitats de cada doctorand i en l’annex 2 del document
de compromís) al llarg del període de realització de la tesi van orientades a obtenir una inserció
laboral postdoctoral satisfactòria. El fet que els doctorands estiguin immersos en un ambient de
recerca en el Centre d’Estudis Demogràfics durant tot el seu període d’investigació doctoral, fa
que el seu procés d’aprenentatge sigui molt enriquidor. En aquest sentit és important la tasca
duta a terme pels directors/es i tutors/es en el disseny d’un pla d’acció tutorial que programa les
activitats formatives de cara a que el doctorand/a participi amb les seves contribucions
científiques en congressos i reunions internacionals. Aquesta plataforma internacional és de vital
interès a l’hora de dissenyar i orientar la formació post-doctoral.
Aquest context explicaria en molt bona mesura l’alt grau d’inserció laboral post doctoral que
tenen els doctorands/es del programa de Demografia. Com es podrà observar de les dades
aportades en l’estandard 6 , pràcticament el 100% dels doctorands que varen defensar la seva tesi
els anys 2013, 2014 i 2015 es varen insertar en el mercat laboral en llocs relacionats amb la seva
recerca.
Per últim, el programa fa una difusió important d’aquelles activitats transversals organitzades per
la pròpia UAB encaminades a la inserció laboral dels doctors/es: “I després del doctorat, què?,
“Com maximitzar l’impacte local de la recerca”.
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats
La Comissió Acadèmica del Programa considera que l’estàndard s’assoleix amb excel·lència.
Les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents amb el perfil de formació.
Els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics i d’inserció laboral són adequats.
6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil
formatiu pretès.
Tal i com s’ha exposat en l’estàndard 4 (apartat 4.3), durant els tres cursos s’han defensat un total
de 18 tesis doctorals, una de les quals és de la normativa 99/2011 (d’Excel.lent Cum Laude, i
Menció Internacional). La doctoranda provenia de la normativa prèvia 1393/2007 i només va
permanèixer en la normativa 99/2011 els 6 mesos necessaris que li calien per finalitzar, dipositar
i defensar la tesi doctoral.
La doctoranda de la tesi defensada corresponent a la normativa 99/2011, així com els que estan
inscrits en la aquesta mateixa normativa (indicats en groc en les llistes de més avall) han publicat
els articles següents:
Publicacions de la tesi defensada normativa 99/2011
Speciale AM, Freytsis M. mHealth for Midwives: A Call to Action. J Midwifery Womens Health.
2013;58(1):76-82. doi:10.1111/j.1542-2011.2012.00243.x.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23317302
Homer CSE, Friberg IK, Dias MAB, et al. The projected effect of scaling up midwifery. The Lancet.
2014;384(9948):1146-1157. doi:10.1016/S0140-6736(14)60790-X.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=projected+effect+of+scaling+up+midwif

Publicacions dels doctorands/es en curs de la normativa 99/2011:
PUBLICACIONS 2016
Articles en revistes indexades a JCR (Journal Citation Reports) i a SJR (SCimago Journal Rank)
LIU, Chia; ESTEVE, Albert; TREVIÑO, Rocío (Online, 04.11.2016) “Female Headed Households and
Living
Conditions
in
Latin
America”.
World
Development,
90:
311-328
(JCR_2015_Q1_Planning&Development / SJR_2015_Q1_Sociology and Political Science).
SINGH-GARHA, Nachatter; GALEANO, Juan; DOMINGO, Andreu (2016) “South Asian immigration
to Spain: Socio-demographic profile and territorial distribution, 2000-2014”. Asian and Pacific
Migration Journal, 25 (2): 191-205 (JCR_2015_Q4_Demography / SJR_2015_Q2_Demography).
Capítols de Llibre:
SINGH-GARHA, Nachatter; DOMINGO, Andreu; LÓPEZ-SALA, Ana María (2016) “Surasiáticos en
Madrid y Barcelona: encarnando la diversidad”. DOMINGO, Andreu (Ed.) Inmigración y diversidad
en España. Crisis económica y gestión municipal. Barcelona: Icaria Editorial. Procesos migratorios,
164: 211-236.
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CASTRO-MARTÍN, Teresa; DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, Antía (2016) “Consensual Unions in Central
America: Historical Continuities and New Emerging Patterns”. ESTEVE, Albert; LESTHAEGHE, Ron
(Ed.) Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends. New
York: Springer International Publishing, Chapter 6: 157-185.

PUBLICACIONS 2015
Articles en revistes indexades a JCR (Journal Citation Reports_2014), a SJR (SCimago Journal
Rank_2014) i a Carhus Plus (edició 2014)
DOMINGO, Andreu; PITARCH, Kenneth (2015). “La població valenciana a Catalunya al segle XXI:
anàlisi demogràfica i espacial”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 79: 9-37
(Carhus+_2014_D_Geografia i urbanisme).
Capítols de Llibre:
- ESTEVE, Albert; LIU, Chia (2015). “Families in Asia: A cross-national comparison of householdsize and co-residence”. ZHAO, Zhongwei; HAYES, Adrian (Eds). Routledge Handbook of Asian
Demography. Taylor & Francis Group (ISBN: 9780415659901).

Total publicacions doctorands/es de la normativa 99/2011 i anteriors
Articles revistes
indexades
Capitols de llibre
Total publicacions

2013

2014

2015

2016

Total

4

10

11

7

32

0
4

1
11

7
18

6
13

14
46

ACTIVITATS FORMATIVES
El programa de Doctorat de Demografia ha organitzat 2 cursos i 1 seminari corresponents a
Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d'estudi:
1) Curs sobre Análisis de datos espaciales impartit pel professor Virgilio Gómez Rubio de
Área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Castilla la Mancha. El
curs es portà a terme el dies 5, 6, 7 i 8 d’octubre de 2015 en horari de 10 a 16 hores.
2) Curs en Mètodes d’anàlisi qualitativa: Atlas.ti i les seves aplicacions impartit pel
professor Joan Miquel Verd Pericàs del Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona. El curs es va impartir durant els dies 18 novembre, 25
novembre, 2 desembre, 9 desembre i 16 desembre de 2015 (de 10:00 a 14:00h)
3) Seminari sobre Formas familiares en América Latina y el Caribe. Desigualdad social,
estructuras y performance impartit pel professor Ricardo Cicerchia de la Facultad de
Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) i Investigador de l’Instituto Ravignani
(CONICET).
Els doctorands/es del nostre programa que són al mateix temps estadants al Centre d’Estudis
Demogràfics tenen l’obligació d’assistir a les conferències i seminaris de recerca que s’hi
organitzen anualment i que formen part de l’activitat formativa obligatòria del Doctorat de
Demografia: Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de
coneixement. D’aquesta activitat s’han organitzat entre 2013 i 2016 un total de 66 conferències
i seminaris (vegis llistat detallat per anys i títols en l’Annex 9) impartides per investigadors i
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professorat pertanyent a universitats i centres de recerca nacionals (20) i en la seva majoria
internacionals (8 dels Estats Units, 5 dels Països Baixos, 4 de Brasil, 4 de Bèlgica, 3 del Regne Unit,
2 de Canadà, 2 de Polònia, 2 de Dinamarca, 1 d’Alemanya; 1 de Bulgària, 1 de Suïssa, 1 d’Itàlia, 1
de Rumania, 1 de República Txeca, 1 de Corea del Sud, 1 de França, 1 d’Urugüai, 1 de Mèxic, 1 de
Suècia, 1 de Rússia, 1 de Noruega).
Els doctorands/es han assistit també a les activitats formatives transversals programades per la
UAB: “El doctorat com etapa formativa”, “I després del doctorat què?”, “Cerca i gestió de la
informació”, “Com dissenyar i defensar la teva tesi amb el programari Idea Puzzle”, i “PERFORM.
Recerca i Innovació responsables: com maximitzar l’impacte local de la meva recerca”.

6.2. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
Els indicadors acadèmics i les evidències aportades mostren que s’han defensat un total de 18
tesis doctorals durant el període 2013-2016 (1 tesi doctoral correspon a la normativa 99/2011 i la
resta a normatives anteriors). En el mateix període hi ha hagut un total de 20 alumnes matriculats
(25 si es compten els del present curs acadèmic 2016-17) i cap d’ells han abandonat el programa
de doctorat.
De les 18 tesis doctorals defensades 15 han obtingut la qualificació d’Excel.lent Cum Laude i 3 la
d’Excel.lent, així mateix 16 persones han assolit la Menció Internacional en el seu títol de doctor/a.
Del total dels 20 doctorands matriculats en els cursos 2013-14, 2014-15 i 2016, 8 (40%) persones
ja han realitzat estades de recerca en centres i institucions internacionals; 4 (20%) persones estan
en curs de realització de les seves estades; 3 (15%) persones la realitzaran durant l’any 2017 i 5
(25%) persones no han realitzat encara cap estada de recerca (vegis Annex 6 i 7).

6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques
del programa de doctorat.
La inserció laboral de la única doctora del RD 99/2011 de demografia, Anna Maria Specialle,
treballa a Women´s Health and Rights at Pathfinder International, en un lloc de treball per el qual
el títol de Dr. n’és un requisit. Aquesta institució té vincles amb la Universitat North Eastern de
Boston (Massachussets, Estats Units d’Amèrica) en el sentit que els seus estudiants poden fer
pràctiques en ella.
Els resultats assolits pels doctorats/es del programa de Demografia d’anteriors RD als del RD
99/2011 fan preveure bons resultats pels doctorands/es actuals. Com es pot observar en la taula
adjunta, en el període 2013-2016 les 16 persones de les 18 que han esdevingut doctores s’han
insertat en el mercat laboral: 4 persones són investigadores en centres de recerca (Centre
d’Estudis Demogràfics i Max Planck Institute for Demographic Research); 7 persones són
investigadores i/o docents en les universitats de Lisboa, Universitat Pompeu Fabra, Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), European University Institute, Southampton
University, Universidad del Estado de Hidalgo (México), Universidad Industrial de Santander
(Colombia), 1 persona és coordinador acadèmic en Universidad Regional Amazónica IKIAM
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(Ecuador); 1 persona ha continuat desenvolupant la seva tasca de catedràtic d’institut
d’ensenyament secundari; 1 persona va tenir un contracte postdoctoral a la Universidad
Complutense de Madrid d’1 any i mig de durada. Per tant, només resten pendents d’inserció
laboral només 2 persones que actualment disposen del subsidi d’atur per haver estat becàries de
FI de la Generalitat de Catalunya, mentre estudien possibles ofertes de lloc de treball (llistat
detallat de lloc de treball actual segons cada doctor/a en l’Annex 5).

Incorporació Mercat
laboral
Total tesis

2013

2014

2015

2016

Total

3

4

5

4

16

3

4

5

6

18
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C. Pla de millora: resum i traçabilitat de les propostes de millora
Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu
Origen*

Diagnòstic

Objectius a
assolir

3

Ampliació temes
tesi a temàtiques
emergents en els
estudis de
població i de
demografia

Restructurar i
ampliar les línies
de recerca del
PD Dem 2013

12 línies de recerca agrupades en 6 grans àrees

2

Eliminar
competència
CB19

Evitar
duplicacions
entre les
competències
del programa

2

Recomanació
d’incrementar les
activitats
formatives
mínimes

Major qualitat
del programa

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Inici

Final

Indicadors
de
seguiment

Modificació
memòria?

Sí

Alta

Comissió Acadèmica
del Programa (CAP)

Juliol 2017

Octubre 2017

Acompliment
indicadors
estàndard
1.1.

Eliminar la CB19 de la memòria verificada

Mitja

Comissió Acadèmica
del Programa (CAP)

Juliol 2017

Octubre 2017

Informe de
Seguiment

SÍ

Afegir dues activitats formatives obligatòries, una
activitat comuna i l’altra a decidir entre el director/a de
la tesi i el doctorand/a

Alta

Comissió Acadèmica
del Programa (CAP)

Juliol 2017

Octubre 2017

Acreditació
de l’activitat
realitzada

SÍ

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

Diagnòstic

Objectius a
assolir

Accions proposades

Prioritat

Responsable

Inici

Final

Elaboració procés de seguiment de programes de
doctorat: pendent, metaavaluació i aprovació.
3

3

Completar la
implantació del
SGIQ

Implantació del
SGIQ

Manca indicadors
satisfacció grups
d’interès

Recollida
satisfacció grups
d’interès

Elaboració procés d’acreditació de programes de
doctorat

Alta

Elaboració procés de satisfacció dels grups d’interès
Programació enquesta doctors/es
Alta
Programació enquesta tutors/es doctorands/es

Responsable
de
qualitat de l’Escola de
Doctorat

Juliol 2016
Febrer 2017

Març 2017
Juliol 2017

Secretaria Acadèmica
de l’Escola de
Doctorat

Juliol 2017

Desembre
2017
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Indicadors
de
seguiment
Acta
aprovació

Modificació
memòria?

NO
Elaboració
procés i acta
aprovació
Programació
enquesta

NO

19

Vicerectorat de Recerca i de Transferència
Informe de seguiment de programa de doctorat

Responsable de
qualitat de l’Escola de
Doctorat
Estàndard 4. Adequació del professorat

3

Revisió SGIQ

Revisió SGIQ

Revisió primers processos implantats del SGIQ

Origen*

Diagnòstic

Objectius a
assolir

Accions proposades

3

Adaptar la PD
Dem 2013 a la
realitat

Coherència amb
l’estàndard 1.1.
(línies de
recerca)

Incorporar 6 professors (tutors/directors) que ja
dirigeixen tesis doctorals i donar de baixa 2 professors

Alta

Prioritat

*Origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior

Alta

Responsable

Comissió Acadèmica
del Programa (CAP)

Setembre 2017

Inici

Juliol 2017

(2) Informe d’avaluació d’AQU (verificació, modificació o acreditació)
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Desembre
2017

Final

Octubre 2017

Informe de
revisió SGIQ

NO

Indicadors
de
seguiment

Modificació
memòria?

Indicadors de
l’estàndard
4.1.

SÍ

(3) Procés actual de seguiment
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