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B. Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
El disseny del programa (línies de recerca, perfil de competències i activitats formatives) està
actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES.
El programa de doctorat va ser verificat per AQU el 10 de juny de 2013 i pel Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte el 23 de juliol de 2013. El curs d’implantació va ser el 2013-2014. El
programa (línies de recerca, competències i activitats formatives) està actualitzat segons el
requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES. L’estàndard s’assoleix amb
excel·lència.
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.
Els doctorands admesos al programa tenen el perfil d’ingrés adequat, es a dir, tenen experiència
prèvia reconeguda en la investigació, que han acreditat mitjançant un Treball de Recerca de Final
de Màster, que assegura el domini de conceptes i eines bàsics en la història moderna i
contemporània així com la capacitat i les habilitats investigadores.
El programa oferta 15 places però la demanda ha estat habitualment superior en els tres cursos
acadèmics objecte d’aquest informe. La matrícula finalment formalitzada ha estat també superior
a les places ofertes, amb un apreciable desequilibri de gènere que procedeix de l’existent en els
estudis de grau en Història i en els màsters de procedència.
En el següent quadre figuren els doctorands matriculats de nou ingrés en els tres cursos objecte
d’aquest informe, els doctorands matriculats procedents de l’anterior programa regit pel RD
1391/2007 i, finalment, el total de doctorands matriculats. L’elevat d’alumnes de nou ingrés en
curs 2013-2014 i en el 2015-2016 es deu a la incorporació al programa d’estudiants procedents
de plans anteriors.
Alumnes Matriculats 2013-2014
Nou ingrés: 27
Pla RD 1393/2007: 32
Total Matriculats: 59

Alumnes Matriculats 2014-2015
Nou ingrés: 16
RD 99/2011: 22
RD 1393/2007: 21
Total matriculats: 59

Alumnes Matriculats 2015-2016
Nou ingrés: 29
RD 99/2011: 31
RD 1393/2007: 11
Total matriculats: 71

El percentatge del total de doctorands segons la seva dedicació és:
2013-2014
% Doctorands nou ingrés:
-dedicació completa: 66,67%
-dedicació parcial: 33,33%
- sense asignar: 0.00%
% Doctorands totals:
- dedicació completa: 62,96%
-dedicació parcial: 37,04%
- sense asignar: 0.00%

2014-2015
% Doctorands nou ingrés:
-dedicació completa: 81,25%
-dedicació parcial: 18,75%
- sense asignar: 0.00%
% Doctorands totals:
- dedicació completa: 68,42%
-dedicació parcial: 31,58%
- sense asignar: 0.00%

2015-2016
% Doctorands nou ingrés:
-dedicació completa: 76,00%
-dedicació parcial: 24,00%
- sense asignar: 0.00%
% Doctorands totals:
- dedicació completa: 76,12%
-dedicació parcial: 23,88%
- sense asignar: 0.00%

Aquests percentatges globalment són adequats a les característiques dels doctorands i a la seva
dedicació efectiva.
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El percentatge de doctorands matriculats amb beca és clarament positiu, tenint en compte que
una part dels doctorands del programa tenen una activitat laboral fora del sistema universitari. El
nombre de doctorands de nou ingrés amb beca ha crescut continuadament: 12,50% en el curs
2013-2014; 18,75% en el curs 2014-2015 i 20% en el curs 2015-2016. Respecte als percentatges
del total de matriculats, presenten una major oscil·lació: 11,11%, 31,58% i 19,40%
respectivament.
El programa té un nombre de doctorands estrangers de nou ingrés significatiu: 16,67% en el curs
2013-2014; 31,25% en el curs 2014-2015; i 16% en el curs 2015-2016. En el total de matriculats,
els percentatges de doctorands estrangers són: el 14,81%, el 23,68% i el 22,39%.
El percentatge de doctorands de nou ingrés provinents d’estudis de màsters d’altres universitats
és també clarament satisfactori. El 37,49% en el curs 2013-2014; el 50% en el curs 2014-2015 i el
36% en el curs 2015-2016. Respecte a la procedència d’altres universitats del Sistema Universitari
Català, els percentatges són el 8,33%, el 12,50% i el 12%, i a la d’altres universitats espanyoles els
percentatges són el 8,33%, el 6,25% i el 12%. Els percentatges respecte al total de matriculats són
els següents: del SUC, el 7,41%, el 10,53% i el 10,45% i de la resta d’Espanya, el 7,41%, el 5,26% i
el 7,46%. En total, els percentatges de doctorands procedents d’altres universitats són, el 33,34%,
el 42,11% i el 38,81%.
Per últim, la distribució dels estudiants de nou ingrés segons la línia de recerca correspon a les
tendències generales en la historiografia actual i amb les línies de recerca i projectes del
professorat del programa. El nombre de tesis en cada línia és el següent:
*Època moderna, segles XVI-XVIII: història i fonts escrites: 13
*Època de la il·lustració i el liberalisme, segles XVIII-XIX: història i fons documentals: 11
*Estats liberals i democràtics contemporanis, segles XIX-XX: història i patrimoni: 7
*Història social i del moviment obrer: història i iconografia: 7
*Cultures polítiques contemporànies, segles XIX-XX: història i memòria: 11
*Dictadures i democràcies al segle XX: història i documents: 15
*Història actual: història i testimonis: 8

1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de
les activitats formatives.
El programa disposa dels mecanismes adequats de supervisió dels doctorands. A part del contacte
permanent amb el director de la tesi, l’activitat del doctorand és avaluada anualment per una
comissió de seguiment formada pel director de la tesi i dos professors especialistes en la matèria
de la recerca. El doctorand ha de presentar per escrit un informe detallat de tota la seva activitat
en el curs objecte de seguiment així com el pla de treball del següent curs. Igualment ha de fer
una presentació oral d’aquest informe. Els membres de la Comissió formulen les preguntes que
consideren necessàries per ampliar o precisar l’explicació del doctorand, tant respecte a l’activitat
realitzada com de la prevista. Alhora aporten les seves observacions sobre el desenvolupament
de la recerca. Finalment, la comissió elabora un informe que conté una valoració del treball
realitzat, de la previsió de treball en el següent curs acadèmic i les consideracions i recomanacions
formulades pels membres de la comissió. Només els pocs estudiants que han abandonat el
programa no s’han presentat a la comissió de seguiment.
Com exemples de bones pràctiques en la qualitat del programa formatiu destaquem l’estímul a la
participació dels doctorands en les sessions dels seminaris permanents dels grups de recerca dels
que formen part els professors del programa, concretament els seminaris permanents dels
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següents grups consolidats: Grup d’Estudis República i Democràcia, Grup d’Història del
Parlamentarisme, Grup de Recerca d’Estudis d’Història Cultural, Grup de Recerca d’Història
Moderna Manuscrits, Grup de Recerca en Història Actual, i Grup de Recerca sobre l’Època
Franquista, així com els seminaris de la Unitat d’Història Econòmica. .
Aquestes sessions permeten als doctorands conèixer recerques en curs o recentment finalitzades,
entrar en contacte amb investigadors d’altres universitats europees i americanes i participar en
els debats historiogràfics plantejats.
El programa de doctorat organitza cada curs una conferència inaugural amb un investigador de
reconegut prestigi així com una Jornades Doctorals, amb sis conferencies sobre qüestions
teòriques, metodològiques i sobre estats de la qüestió, amb ponents convidats externs al
programa.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
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.
L’estàndard s’assoleix amb excel·lència.
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.
La informació sobre el programa de doctorat és complerta i fàcilment accessible a la pàgina web
de la universitat
Institucionalment, la UAB ha dissenyat, dins la seva estratègia de comunicació, l’existència d’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. D’altra banda, en les pàgines web dels departaments d’Història Moderna i
Contemporània, Economia i Història Econòmica i Filologia Catalana hi figura informació sobre les
línies de recerca i/o sobre els grups de recerca dels professorat del programa.
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. 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 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.
L’estàndard s’assoleix.
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
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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.
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.
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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
El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del programa de doctorat,
l’àmbit científic i el nombre d’estudiants.
L’estàndard s’assoleix amb excel·lència
4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada.
Les mencions, primer de qualitat i després cap a l'excel·lència que el programa ha rebut des
del 2006, reflecteixen fidelment el fet que els docents que hi participen compten amb un alt
nivell de formació i una acreditada activitat investigadora. Actualment, la combinació entre
l'experiència i el mestratge dels membres més destacats i l'embranzida dels joves
investigadors i docents ha contribuït a situar-los en un lloc destacat dins la disciplina històrica.
Les dades següents en són un indicador clar.
En els cursos objecte d’aquest informe han estat en vigor 18 projectes de recerca competitius
amb l’Investigador Principal professor del programa; 15 professors en total. D’altra banda, uns
altres 31 professors del programa han estat membres dels equips investigadors de 22
projectes competitius. Nou professors del programa han estat IP de SGRs en vigor en el període
considerat. L’experiència investigadora acreditada del PDI és, doncs, particularment rellevant.
El 90,48% dels directors de les tesis presentades en els tres cursos objecte d’aquest informe
tenen sexennis vigents.
4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions.
El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. El
nombre total de directors de tesis defensades en els tres cursos d’aquest informe és de 21 sobre
un total de 46 professors, dada que indica una elevada implicació del professorat del programa
en la direcció de tesis doctorals.
4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesis.
No es considera necessària cap acció atesa la gran implicació del professorat en la direcció de
tesis.
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 en activitats del programa es notable, si bé les
restriccions pressupostàries han determinat algunes limitacions. En el programa de doctorat han
col·laborat 32 professors d’universitats estrangeres, en particular en activitats formatives –
conferències, seminaris, jornades doctorals-. un professor estranger ha codirigit una tesi del
programa. En els tribunals de tesi han participat 8 professors d’universitats estrangeres.
Del conjunt de la informació anterior se’n dedueixen un conjunt de bones pràctiques,
destacadament l’elevada implicació del professorat del programa en l’elaboració de projectes de
recerca que obtenen finançament en convocatòries competitives; igualment participació del
professorat en grups de recerca que tenen el reconeixent de grups consolidats i la dedicació a la
direcció de tesis doctorals. Destaca també l’elevat nombre d’activitats –seminaris, jornades
científiques, congressos- que tenen una dimensió formativa dels doctorands
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en
el programa de doctorat i per a la formació del doctorand són suficient i adequats al nombre de
doctorands i a les característiques del programa.
L’estàndard s’assoleix amb excel·lència
5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les
característiques del programa de doctorat.
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.
Les biblioteques del campus, les aules d’informàtica i els espais i equipament dels grups de
recerca permeten que els doctorands tinguin a l’abast els recursos necessaris. S’ha de tenir en
compte, però, que una part molt important de l’activitat investigadora en l’àmbit de la Història
és desenvolupa fora de la universitat, especialment en arxius públics i privats i centres de
documentació de diversa naturalesa.
5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge i
faciliten la incorporació al mercat laboral.
Es facilita als doctorands la màxima informació relativa a beques, ajudes a la mobilitat i
projectes de recerca a través dels directors de tesi, de la coordinació del programa i de la
informació general de la universitat a la seva web
Es facilita als estudiants la informació relativa a la incorporació al mercat de treball i
especialment a les convocatòries postdoctorals.
Les dades disponibles sobre satisfacció dels doctorands amb el programa procedeixen de
l’enquesta d’inserció laboral relativa a Arts i Humanitats i figuren en el següent quadre:

Satisfacció dels/de les doctors/es amb la formació rebuda (UAB)
2008
2011
2014
7,5
7,6
7,5

Com exemple de bones pràctiques poden destacar-se els cursos organitzats pel la Biblioteca
d’Humanitats que faciliten als doctorands formació relativa a l’accés a bases de dades, recursos
per a la recerca, programes, etc.
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats
Les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents amb el perfil de formació.
Els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics i d’inserció laboral són adequats.
L’estàndard s’assoleix.
6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil
formatiu pretès.
Les Tesis doctorals i les activitats de formació, són coherents en la seva avaluació i responen amb
el perfil formatiu pretès
6.2. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de
doctorat.
Els valors dels indicadors acadèmics són satisfactoris, adequats per les característiques del
programa de doctorat. El nombre total de tesis doctorals defensades en els tres cursos objecte
d’aquest informe és de 33, naturalment la pràctica totalitat són de doctorands incorporats a plans
anteriors programa de doctorat. .
Les tesis qualificades d’ “excel·lent cum laude” són 26, el 78,78%. 8 tesis tenen menció
internacional, el 24,24%, un percentatge que s’hauria d’incrementar en els propers cursos.
La pràctica totalitat de doctorands ha realitzat estades de recerca fora de Catalunya a arxius i
centres de documentació. El nombre de doctorands que ha realitzat una estada de recerca d’un
mínim de tres mesos en altres universitats és de 8, 24,24%., un percentatge que també hauria
d’incrementar-se.
De les 33 tesis presentades n’han resultat 25 publicacions, deixant de banda comunicacions a
congressos.
El nombre de abandonaments ha estat de 7 sobre els 72 doctorands incorporats al programa en
aquests tres cursos, el 9,72%, si bé alguns no poden ser considerats pròpiament abandonaments
sinó interrupcions temporals derivades de problemes personals sobrevinguts
6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
L’estudi sobre inserció laboral relatiu a 2014 indica una taxa d’ocupació en l’àmbit d’Arts i
Humanitats de la UAB de 92%, d’atur del 7% i d’inactivitat del 1%, amb percentatges d’ocupació
lleugerament superiors al del mateix àmbit en el conjunt del Sistema Universitari Català (SUC),
amb unes taxes de 88%, 7% i del 5% respectivament. Respecte al nivell d’adequació a les funcions
laborals al nivell de formació, en Arts i Humanitats a la UAB i amb dades del mateix any, la taxa de
funcions de doctor és de 41%, la de funcions universitàries del 93% i les no universitàries del 7%.
En el conjunt del SUC els percentatges són, el 54%, 94% i el 6%, per tant, amb un percentatge
superior en la taxa de funcions de doctor.
Tanmateix, les dades sobre un període de temps relativament curt i que s’ha vist afectat
severament per la crisi econòmica fa difícil extreure conclusions significatives, tot a apreciar-se
clarament l’increment de l’atur que va passar de 0% al 2011 al 7% al 2014 en l’àmbit d’Art i
Humanitats de la UAB, i del 2 al 7% en el conjunt del SUC, i d’una taxa de funcions de doctor del
66% el 2011 al 41% al 2014 (Art i Humanitat UAB) i del 59 al 54% (SUC); una disminució que afecta
al conjunt dels estudis, tant de la UAB (del 64 al 52%) com del SUC (del 68 al 59%), mantenint-se
però estables les altres dues taxes.
Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat
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Les bones pràctiques destacables, per tal d’assegurar la qualitat dels resultats, van en la direcció
d’estimular als doctorands, especialment a través dels directors de tesis, a participar en
congressos i altres reunions científiques, presentant quan ja estan en condicions de fer-ho
comunicacions que son objecte d’avaluació i, si són acceptades, de debat i crítica, amb l’important
aprenentatge que això comporta en la presentació i defensa de resultats parcials de la seva
recerca.
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C.

Pla de millora: resum i traçabilitat de les propostes de millora
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ)

Origen*

Diagnòstic

Objectius a assolir

Accions proposades
Elaboració
procés
de
Seguiment de programes de
doctorat:
pendent,
metaavaluació i aprovació
Elaboració
procés
d’Acreditació de programes
de doctorat
Elaboració
procés
de
Satisfacció
dels
grups
d’interès
Programació enquesta
doctors/es
Programació enquesta
tutor/es doctorands

Prioritat

Responsable

Responsable
de qualitat de
l’Escola de
Doctorat

Indicadors
de seguiment
Acta aprovació

Modificació
memòria?

Inici

Final

Juliol 2016

Març 2017

Febrer
2016

Juliol 2017

Elaboració
procés i acta
aprovació

Juliol 2017

Desembre
2017

Programació
enquesta

NO

Setembre
2017

Desembre
2017

Informe
de
revisió SGIQ

NO

Indicadors
de seguiment

Modificació
memòria?

3

Completar
implantació del SGIQ

Implantació del SGIQ

3

Manca
indicadors
satisfacció
grups
d’interès

Recollida
satisfacció
grups d’interès

3

Revisió SGIQ

Revisió SGIQ

Origen*

Diagnòstic

Objectius a assolir

Accions proposades

3

Insuficient mobilitat
internacional

Que tots els estudiants
amb beca predoctoral
facin una estada d’un
mínim de 3 mesos en
una
universitat
estrangera

Promoure la signatura de
convenis en el marc del
programa Erasmus+

Alta

Coordinador

2017

2019

Nombre
d’Estades

NO

3

Insuficient nombre de
tesis amb menció
europea/internacional

Promoure que tots els
becaris presentin la
tesis
amb
menció
internacional.

Explicar als doctorands i als
directors
de
tesi
la
importància
de
que
obtinguin
la
menció
internacional. Indicar a les

Alta

Coordinador

2017

2019

Nombre de tesi
amb menció
internacional

NO

Alta

Secretària
Acadèmica de
Alta
l’Escola de
Doctorat
Responsable
Revisió primers processos
de qualitat de
Alta
implantats del SGIQ
l’Escola de
Doctorat
Estàndard 6. Qualitat dels resultats
Prioritat

Responsable

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

Inici

Final
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comissions de seguiment
que tinguin en compte
aquest objectiu al valorar el
desenvolupament
de
l’activitat del doctorand
*Origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior

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