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B. Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
La coordinació del programa de doctorat ha de reflexionar sobre el nivell d’assoliment de
l’estàndard següent:
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.
Data de verificació: 24 de juliol de 2014
Implantació: curs 2014-15
Al llarg dels tres anys analitzats el programa s’ha desenvolupat amb normalitat tot i que s’ha fet
palès que el programa requereix alguna actualització
S’han fet modidificacions menors que no han estat comunicades a l’AQU:
- Desenvolupament de les línies de recerca en Història Medieval i en Paleografía i
Diplomàtica. Aquestes línies de recerca no van ser previstes en la proposta del programa
de doctorat. Atès que s’admeten doctorands s’ha considerat pertinent sol·licitar aquesta
modificació que està pendent d’aprovació juntament amb altres.
- Incorporació de nous professors del departament com a directors de tesis que no
constaven en la verificació de 2014.
- Hi ha hagut directors externs a la UAB que han dirigit tesis del programa amb el suport
d’un tutor adscrit al programa.
- L’oferta de places prevista (10 doctorands de nou ingrés tant el primer any com en el
segon segons la memòria verificada i 9 segons siq.uab.cat) ha estat superada en els
cursos 2015 (18 admissions) i 2016 (14 admissions) (en el 2014 n’hi va haver 10).
El programa segueix tenint el nivell formatiu previst, està actualitzat i el perfil d’ingrés dels
estudiants és l’adequat. Tots els mecanismes de supervisió dels estudiants (direcció de les
tesis i seguiments anuals) funcionen amb normalitat.
Cal indicar la data de verificació del programa, el curs d’implantació i, si escau, la descripció de
les modificacions introduïdes:
 substancials avaluades per AQU, i la seva justificació
 no substancials/no comunicades a AQU, i la seva justificació
Es considera que aquest estàndard es va superar en el procés de verificació comprovant el nivell
formatiu de nivell de doctorat. Tanmateix, cal reflexionar si el programa continua actualitzat
segons la disciplina, sobre el perfil d’ingrés dels doctorands i sobre la seva supervisió.
L’estàndard general es desglossa en els subestàndards concrets següents:
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.
Cal reflexionar sobre el perfil d’ingrés dels doctorands, el seu nombre i la seva distribució
per línies de recerca.
El perfil d’ingrés dels estudiants està vinculat a les disciplines d’Història antiga i medieval,
arqueologia antiga i medieval, filologia clàssica i egiptologia. Per tant, globalment, no hi ha
casos de doctorands formats en disciplines alienes a les línies de recerca que proposa el
programa. A més, els doctorands es distribueixen de forma força equilibrada en les diferents
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línies de recerca del programa. Les tesis en curs, a l’inici del curs 2017-18, es distribueixen
de la següent manera:
LINIA DE RECERCA
NUMERO DE TESIS
egiptologia
10
filologia clàssica
16
historia antiga
14
arqueologia
10
historia
Medieval
o 9
paleografia i diplomàtica
TOTAL TESIS EN CURS
59

%
16,9
27,11
23,72
16,9
15,3
100

L’oferta de places prevista (10 doctorands de nou ingrés per curs segons la memòria
verificada i 9 segons siq.uab.cat) ha estat superada en els cursos 2015 (18 admissions) i 2016
(14 admissions) (en el 2014 n’hi va haver 10). Al llarg dels tres anys, la demanda ha provingut
principalment d’estudiants que han cursat el grau i el màster a la UAB (entre el 50 i el 72%),
però no exclusivament. N’hi ha que han cursat el grau a la UAB però han fet un màster en
una altra universitat, fins i tot en algun cas a l’estranger, o bé, que han fet els seus estudis
en altres universitats catalanes ( entre el 21% i el 30%) o espanyoles (entre 0 i 7%). Hi ha
hagut ingressos d’alguns estudiants estrangers. El percentatge d’alumnes estrangers oscil·la
entre el 5,5 i 20%. Això indica una irregularitat important que no dibuixa cap tendència per
ara. Tanmateix, cal destacar la notable capacitat de captació d’alumnes de fora de la UAB i
estrangers que té el programa. Actualment, el percentatge dalumnes provinents de la UAB
és del 70,73%, els provinents d’altres universitats de l’estat espanyol constitueixen un 7,2%,
els d’accés SUC suposen un 12,20% i els provinents d’universitats estrangeres són un 9,76%.
La tendència sembla, doncs, estable.
Entre un 70 i un 88% escullen la dedicació completa. Actualment, la majoria dels doctorands
estan matriculats a temps complert (90,32%).
Dels estudiants de nou ingrés, entre el 7 i el 11% han estat estudiants becats. La proporció
actual de becaris és del 16,13%.
El perfil de doctorands segons gènere està esbiaixat en favor dels homes. En el 2016 hi ha
18 dones per 28 homes.
En poques ocasions s’ha rebutjat una petició i quan s’ha fet la raó ha estat el fet de no tenir
uns estudis relacionats temàticament amb el programa o per no reunir els requisits de
titulació. No consten dades al respecte.
No ens consten estudiants admesos als que s’hagi hagut de fer un requeriment de
complement de formació.
L’oferta del programa de places de nou ingrés és de 10, però s’ha superat en el 2015 i en el
2016, en 8 i 4 doctorands de més respectivament. Tanmateix, el nombrós professorat pot
assumir-ho perfectament. Per tant, el fet de superar l’oferta prevista no és en cap cas un
problema. En el curs actual 2017-18 hi ha hagut 11 admesos. La tendència, per tant, indica
que se supera l’oferta, encara que no de forma exagerada.
1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de
les activitats formatives.
Cal reflexionar sobre els mecanismes de supervisió dels doctorands.
Els mecanismes de supervisió dels doctorands han estat:
-la direcció de les tesis per part dels directors: els directors s’ocupen d’establir el ritme
d’execució de la tesi, fer-ne el seguiment mitjançant tutories, orientar el doctorand en la seva
recerca i en l’acompliment de les activitats formatives i, si cal, modificar el pla de recerca.
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-les convocatòries presencials de seguiment anuals, amb avaluació realitzada per un tribunal de
tres professors del departament. Aquests seguiments són útils per detectar endarreriments en
el ritme de treball, problemes d’execució, deficiències en la tutorització, etc. Alhora, permeten
fer recomanacions útils als doctorands i als seus directors.
-En el moment de la defensa de la tesi se segueix la normativa de la UAB en quan al procés de
dipòsit de la tesi, nomenament del tribunal i acte de la defensa de la tesi.
La coordinació del programa ha de considerar les evidències següents per a l’elaboració de
l’ISPD, però no cal aportar-les en el procés de seguiment:
 Memòria verificada actualitzada (disponible a l’apartat de qualitat docent del web de la
universitat
 Informe de verificació i, si escau, de modificació substancial, disponibles ambdós al
Portal d’informes d’avaluació d’AQU.
Indicadors:
 Oferta de places (disponible al SIQ i al DATA)
 Demanda (font: coordinació del PD)
 Doctorands matriculats de nou ingrés (disponible al SIQ i al DATA)
 Total de doctorands matriculats (disponible al SIQ i al DATA)
 % de doctorands matriculats a dedicació completa/parcial (disponible al SIQ i al DATA)
 % de doctorands matriculats amb beca (disponible al SIQ i al DATA)
 % de doctorands estrangers matriculats (disponible al SIQ i al DATA)
 % de doctorands provinents d’estudis de màsters d’altres universitats (disponible al SIQ
i al DATA)



% de doctorands segons requeriments d’accés (complements de formació) (disponible
al SIQ i al DATA)
% d’estudiants segons línia de recerca (font: coordinació del PD)

 Accés al SIQ
 Accés al DATA

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
La coordinació del programa de doctorat ha de reflexionar sobre el nivell d’assoliment de
l’estàndard següent:

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

4

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

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 general es desglossa en els subestàndards concrets següents:
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, 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.
Quant als resultats assolits, la Universitat publica de forma centralitzada per a tots el programes
de doctorat, tots els indicadors requerits. Durant el primer període d’elaboració dels informes
de seguiment corresponents al curs acadèmic 2015/16, aquesta informació era d’accés
restringit per al professorat, estudiants i personal d’administració i serveis. Actualment aquesta
informació ja és oberta i universalment accessible (en el moment de presentació de l’informe
definitiu ho serà).
Quant 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. En aquesta fitxa no hi ha informació sobre el perfil acadèmic i investigador del
professorat ni tampoc sobre el seu curriculum. Per trobar aquesta informació cal buscar-la en
el web del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Caldria subsanar aquesta
mancança. Es podrien introduir enllaços que dirigissin cap al curriculum de professor, penjat en
el web del departament, així com afegir unes línies sobre el seu perfil acadèmic i investigador.
Indicar si el programa també informa del currículum (perfil acadèmic i investigador) del
professorat.
Incorporar altres possibles webs a nivell de departament o programa (en aquest cas, indicar la
informació addicional que aporta respecte a la fitxa de la titulació i fer esment que els diferents
espais web es troben enllaçats i coordinats i són coherents entre ells).
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.
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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 coordinació del programa de doctorat ha de reflexionar sobre el nivell d’assoliment de
l’estàndard següent:
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 general es desglossa en els subestàndards concrets següents:
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.
Aquest procés s’ha aplicat al programa de doctorat objecte del present informe de seguiment i
la implantació del procés es valora positivament ja que ha permès el disseny i l’aprovació de les
titulacions sense cap anomalia, aconseguint la verificació favorable del programa. NO TINC RES
AFEGIR Valoració del programa sobre el funcionament d’aquest procés.
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.
 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. Valoració del programa sobre funcionament d’aquest procés.
El procés de seguiment és una eina de reflexió molt útil que permet dedectar les mancances així
com constatar els èxits. Les reunions regulars de la comissió del programa de doctorat i la
celebració dels seguiments anuals dels alumnes constitueixen, també, dues eines fonamentals
per tal de copsar l’evolució del programa i els seus estudiants. L’informe de seguiment, doncs,
recull diverses reflexions fetes molt abans pels membres de la comissió, pels membres dels
tribunals de seguiment i pels mateixos directors de tesi i doctorands. Aquests darrers, a més, fan
aportacions de gran qualitat amb iniciatives formatives de molt impacte, com l’organització de
congressos de joves investigadors o seminaris interns. La presència regular i participativa dels
becaris però també d’estudiants no becats fa que puguin aportar les seves opinions i iniciatives
amb regularitat.
Un cop elaborats i aprovats els informes de seguiment es publiquen al web de la universitat.
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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 es sotmeten al procés d’acreditació, ho fan l’any 2018.
Durant el 2017, s’ha elaborat el procés estratègic d’acreditació de programes de doctorat i s’ha
incorporat al SGIQ de l’Escola de Doctorat.
El procés d’acreditació es duu a terme seguint:
 el procés estratègic “PE6-Acreditació dels programes de doctorat” del SGIQ, que
concreta de forma detallada i completa les tasques i els agents implicats.
 i la Guia per a l’acreditació dels programes oficials de doctorat d’AQU (document
provisional de consulta pública).
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.
Des del segon semestre de 2017 els indicadors són universalment accessibles. 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.
Quant a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès, s’ha elaborat el procés de suport de
satisfacció dels grups d’interès i s’ha incorporat al SGIQ de l’Escola de Doctorat.
En finalitzar el curs acadèmic 2016/17 s’han programat les enquestes de satisfacció dels/de les
doctors/es.
L’anàlisi d’aquest conjunt d’indicadors i dels resultats de la satisfacció dels col·lectius (enquestes
i reunions amb estudiants i professorat) aporta la informació necessària per a la gestió dels
programes i per als processos de seguiment i acreditació.
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.
Durant l’últim trimestre de 2017 s’ha procedit a elaborar el primer informe de revisió del SGIQ
(processos implantats amb anterioritat al 2016).
Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat

8

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

El SGIQ de l’Escola de Doctorat té plenament implantats els processos:
 Definició de la política i objectius de qualitat
 Definició, desplegament i seguiment del SGIQ
 Verificació de programes de doctorat
 Seguiment de programes de doctorat (2016)
 Acreditació de programes de doctorat (2017)
 Modificació de programes de doctorat
 Accés al programa de doctorat
 Expedient i matriculació
 Dipòsit de tesis
 Expedició de títols i certificats
 Satisfacció dels grups d’interès (2017)
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Estàndard 4: Adequació del professorat
La coordinació del programa de doctorat ha de reflexionar sobre el nivell d’assoliment de
l’estàndard següent:
Aquest estàndard és considerat per AQU com un dels dos estàndards més rellevants!
El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del programa de doctorat,
l’àmbit científic i el nombre d’estudiants.
El professorat és suficient i adequat. S’han incorporat a la direcció alguns professors nous del
mateix departament que tenen el perfil adequat també. En aquest sentit, cal renovar la llista de
professors disponibles per a dirigir tesis en el programa. El nombre de professors és adequat al
nombre d’estudiants que estan fent el doctorat. No s’ha hagut de rebutjar cap estudiant pel fet
de no poder proporcionar-li un director adequat.
L’estàndard general es desglossa en els subestàndards concrets següents:
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.
El professorat és suficient. Tanmateix, s’han incorporat alguns professors del departament que
no estaven en el llistat inicial i que estan perfectament a l’alçada per la seva recerca i que
tenen la dedicació adequada per desenvolupar les funcions de director.
4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesis.
No hi ha pròpiament accions per fomentar la direcció de tesis. Els professors estan motivats per
acceptar aquesta responsabilitat. Que tinguin tesis a dirigir passa en bona mesura per
l’atractiu de la recerca desenvolupada pels professors i els grups de recerca als quals estan
vinculats. Els alumnes de grau o màster es veuen atrets per l’acció de recerca del
professorat. Pel que fa als alumnes procedents d’altres universitats, molt majoritàriament
venen atrets per professors nostres que participen en màsters interuniversitaris, com per
exemple el màster en Identitat Europea Medieval o el màster en Mediterrània antiga.
També, el presitigi d’alguns professors en determinats camps o del grups de recerca
atrauen doctorands. Pel que fa a la línia de recerca en Egiptologia, el mitjà de captació
d’alumnes es fa a través del màster de la UAB en Egiptologia i el MOOC en Egiptologia.
Tanmateix, molts estudiants arriben a conèixer el programa a través del web de la UAB. En
el cas d’Egiptologia, es tracta d’un dels pocs programes de doctorat espanyols que inclouen
aquesta línia de recerca i això fa que hi hagi nombroses peticions d’ingrés. Darrerament,
fins i tot, s’han rebutjat alguns candidats per excés de demandes.
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.
En les comissions de seguiment no es conviden doctors internacionals entre altres raons pel cost
que suposa això. En canvi, en els tribunals de tesi és molt habitual la presència de professors
internacionals. Considerem que aquesta presència internacional és adequada i enriquidora
pel programa i atorga qualitat al procediment d’avaluació de les tesis doctorals.
Cal reflexionar i fer una valoració sobre el manteniment de les condicions inicials de verificació,
especialment sobre els aspectes següents:
 L’experiència acreditada del PDI
 La qualitat de les contribucions científiques
 El nombre de projectes competitius de recerca actius
 La internacionalització del professorat
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Les condicions inicials de verificació pel que fa a l’experiència del PDI, les contribucions
científiques, el nombre de projectes competitius actius i la internacionalització del professorat
era l’adequada als objectius del programa. En tots els aspectes, el conjunt del professorat
vinculat al programa segueix amb el mateix nivell o ha millorat la seva capacitat de recerca, de
captació de finançament, en contribucions científiques publicades i en internacionalització
(vegeu el document adjunt).
S’adjunta el document per recollir l’estat actual del professorat disponible al programa de
doctorat.
La coordinació del programa ha de considerar les evidències següents per a l’elaboració de
l’ISPD, però no cal aportar-les en el procés de seguiment:
 Projectes de recerca competitius en vigor en què l’IP sigui professor del programa (font:
coordinació del PD)
 Professorat que participa en projectes de recerca competitius vigents (font: coordinació
del PD)
 Contribucions científiques del professorat rellevants en l’àmbit del programa (font:
coordinació del PD)
 Professorat estranger entre el professorat que dirigeix tesis doctorals i entre el que
imparteix activitats formatives (font: coordinació del PD)
 Resultats de les accions de foment de la direcció de tesis doctorals (possible d’aportació
per la coordinació del PD)
Indicadors:
 Nombre de directors/es de tesis defensades (disponible al SIQ i al DATA)
 % de sexennis vigents dels directors de tesis defensades de la UAB (disponible al SIQ al
DATA)

 Accés al SIQ
 Accés al DATA
Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
La coordinació del programa de doctorat ha de reflexionar sobre el nivell d’assoliment de
l’estàndard següent:
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.
Els recursos disponibles en el departament són suficients per al desenvolupament de les
activitats previstes en el programa de doctorat i per la formació dels doctorands.
L’estàndard general es desglossa en els subestàndards concrets següents:
5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les
característiques del programa de doctorat.
5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge i
faciliten la incorporació al mercat laboral.
El departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana disposa d’algunes
infraestructures pròpies:
-sala-despatx per becaris
Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat
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-sala de reunions habilitada per fer presentacions i seminaris.
-tres laboratoris d’arqueologia antiga y medieval
-Instal·lacions de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic situat en el Mòdul de Recerca
Avançada.
A més, els doctorands disposen dels diversos serveis de la UAB i les biblioteques.
Tanmateix, degut a les característiques de les línies de recerca, els doctorands han d’anar a
arxius, biblioteques, museus que no estan al campus o bé han de fer treball de camp
arqueològic fora del campus també. Els grups de recerca i els projectes als quals s’inscriuen els
doctorands faciliten mitjans per accedir-hi sempre que és necessari. Com que la recerca dels
doctorands té a veure sovint amb els projectes vigents dels directors, les despeses que
comporten, sobretot en aquelles accions que cal fer fora del campus, es financien amb els
projectes de recerca.
El nivel de satisfacció dels alumnes de la branca d’Humanitats pel que fa a la formació rebuda
en el doctorat de la UAB és elevat. El 2017 ha rebut una qualificació de 7 sobre 10. La taxa
d’intenció de repetició és del 79,49%, la taxa d’ocupació és del 87,18% i la taxa d’adequació de
les funcions laborals al nivell universitari és molt elevada (89,47%). En canvi la taxa
d’adequació al nivell de doctor se situa en el 52,63%.
Recursos materials: instal·lacions (espais per a la ubicació i treball dels doctorands, laboratoris,
aules d’informàtica, biblioteques, etc.), infraestructures tecnològiques, equipament i material
cientificotècnic, etc.
Serveis: d’acollida i altres prestacions logístiques (habitatge, assessorament sobre qüestions
legals respecte de la residència, etc.), d’orientació acadèmica (beques, mobilitat, projectes, etc.)
i d’orientació professional i inserció laboral.
La coordinació del programa ha de considerar les evidències següents per a l’elaboració de
l’ISPD, però no cal aportar-les en el procés de seguiment:
 Qualitat del recursos materials
 Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral
 Documentació sobre el suport i orientació als doctorands/pla d’acció tutorial
Indicadors:
 Satisfacció dels doctorands amb el programa (disponible al SIQ i al DATA). Dades
extretes de l’Enquesta d’inserció laboral. Els resultats es mostren per branca.
 Satisfacció dels directors de tesis amb el programa (disponible properament)

 Accés al SIQ
 Accés al DATA
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats
La coordinació del programa de doctorat ha de reflexionar sobre el nivell d’assoliment de
l’estàndard següent:
Aquest estàndard és considerat per AQU com un dels dos estàndards més rellevants!
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 general es desglossa en els subestàndards concrets següents:
6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil
formatiu pretès.
En el periode 2014-2016 s’han llegit 14 tesis doctorals, tanmateix, només 3 corresponen al
RD99/2011. Això vol dir que en tres anys s’han llegit tres tesis i que totes s’han realitzat dins
del periode anterior al 4rt seguiment. Les altres 11 tesis defensades corresponen a decrets
anteriors.
Pel que fa al sistema d’avaluació, es realitzen anualment els seguiments de tots els doctorands,
amb tribunals nomenats a tal efecte. Aquests seguiments són útils per detectar
endarreriments en el ritme de treball, problemes d’execució, deficiències en la tutorització,
etc. Alhora, permeten fer recomanacions útils als doctorands i als seus directors. En el
moment de la defensa de la tesi se segueix la normativa de la UAB en quan al procés de dipòsit
de la tesi, nomenament del tribunal i acte de la defensa de la tesi.
Les tesis i les activitats de formació són coherents amb el perfil formatiu pretès. Tanmateix hi
ha dues disfuncions que requereixen modificació. Per una banda, l’activitat obligatòria de
publicar un article en una revista d’impacte és molt difícil de complir en molts casos, atès que
els doctorands, en tres anys, no sempre tenen temps de realitzar un article i no sempre
aconsegueixen que sigui acceptat en una revista d’impacte. La resta d’activitats formatives es
realitzen amb normalitat i, sovint, més enllà, del que és estrictament necessari.
D’altra banda, és necessari incorporar la línia de recerca en Història Medieval i la línia en
paleografia i diplomàtica, atès que algunes tesis serien més coherents amb aquestes. Estan
sol·licitades les modificacions pertinents per subsanar aquestes qüestions.
6.2. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de
doctorat.
En el periode 2014-2016 s’han llegit 3 tesis doctorals en el programa del decret RD99/2011,
totes elles d’estudiants que tenien dedicació completa. Totes les tesis han estat realitzades
amb dedicació completa i amb una mitjana de durada de 3 anys. Dues tesis han rebut la
qualificació d’Excel·lent cum laude. Cap d’elles té menció internacional.
La taxa d’abandonament és molt baixa per ara, però amb tres anys de desenvolupament del
programa és aviat per fer-ne valoracions: el 2015 la taxa va ser de 16,67% i el 2016 va ser de
9,09%.
Els alumnes que realitzen estades fora són habitualment els becaris que aprofiten les borses
de viatge que les institucions que paguen les beques els ofereixen (2 casos). Un altre camí per
fer estades ha estat el de Eramus Plus Pràctiques (2 casos) o Erasmus Plus doctorat (1 cas), al
menys en tres casos recents.
6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat
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Els valors d’inserció laboral que coneixem són comuns per les disciplines d’Humanitats. La taxa
d’ocupació és del 87,18% i la taxa d’adequació de les funcions laborals al nivell universitari és
molt elevada (89,47%). En canvi la taxa d’adequació al nivell de doctor se situa en el 52,63%.
Hi ha hagut tres tesis llegides durant el periode 2014-2015. Una de les doctorandes,
arqueòloga professional lliure, segueix amb la mateixa professió que ja tenia abans de
doctorar-se. Una altra està jubilada. Del tercer no hi ha informació.
Aquests informació s’ha obtingut directament dels directors de les tesis i els propis doctors. No
hi ha un mecanisme a la UAB que permeti fer un seguiment dels egressats del doctorat.
La coordinació del programa ha de considerar les evidències següents per a l’elaboració de
l’ISPD, però no cal aportar-les en el procés de seguiment:
 Desenvolupament del programa i la recollida i anàlisi dels resultats per a la millora
 Tesis doctorals generades en el marc del programa (6.1) (disponible al SIQ i al DATA)
 Informació sobre activitats formatives i sistemes d’avaluació (6.1) (possibilitat
d’aportació per la coordinació del PD)
Indicadors:
 Nombre de tesis defensades a dedicació completa/parcial (6.2) (disponible al SIQ i al
DATA)
 Durada mitjana del programa de doctorat a dedicació complerta/parcial (6.2)
(disponible al SIQ i al DATA)
 % d’abandonament del programa (6.2) (disponible al SIQ i al DATA)
 % de tesis amb la qualificació cum laude (6.2) (disponible al SIQ i al DATA)
 % de doctors amb menció internacional (6.2) (disponible al SIQ i al DATA)
 Nombre de resultats científics de les tesis doctorals (6.2) (font: coordinació del PD)
 % de doctorands que han realitzat estades de recerca (6.2) (font: coordinació del PD)
 Taxa d’ocupació (6.3) (disponible al SIQ i al DATA. Font: enquesta d’inserció laboralAQU). Els resultats es mostren per branques.
 Taxa d’adequació de la feina als estudis (6.3) (disponible al SIQ i al DATA. Font: enquesta
d’inserció laboral-AQU). Els resultats es mostren per branques.

 Accés al SIQ
 Accés al DATA
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C. Pla de millora: resum i traçabilitat de les propostes de millora
Origen1

Diagnòstic

Objectius a assolir

Accions proposades2

Prioritat

Responsable3

Inici

Final

Indicadors de
seguiment4

Modificació
memòria?

Coordinació
de doctorat
OQD

Maig 2017

Desembre
2017

????

sí

Maig 2017

Desembre
2017

????

No ?

Gener 2018

Març
2018

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu

Reflexió
realitzada per
part dels
membres de
la comissió
de doctorat
del programa

Reflexió
realitzada per
part dels
membres de
la comissió
de doctorat
del programa

Existeixen en el departament dues línies de
recerca molt rellevants, que produeixen tesis
doctorals que no consten en el programa
actual i que no van ser tingudes en compte Verificació d’un
en l’elaboració del pla actual: Història nou programa de
Medieval i Paleografía i Diplomàtica. S’han doctorat
estat admeten alumnes amb propostes de
tesi coherent amb aquestes línies
L’oferta de places prevista (10 doctorands
de nou ingrés tant el primer any com en el
segon segons la memòria verificada i 9
segons siq.uab.cat) ha estat superada en els
cursos 2015 (18 admissions) i 2016 (14
admissions) (en el 2014 n’hi va haver 10). En
el curs actual s’han admès 12 doctorands

Incorporar les línies de
recerca
en
Historia
Medieval i Paleografia i
Diplomàtica

alta

Incorporació de nous
professors
del
departament amb
perfil adequat com a
directors de tesis
que no constaven en
la verificació de
2014.

alta

Mantenir el
numero de 10, atès
que en el curs
actual s’ha reduit el
numero d’admesos
(n’hi ha hagut 11)

Reflexió
realitzada per
part dels
membres de
la comissió
de doctorat
del programa

Alguns professors del departament estan dirigint tesis
sense constar en la llista de professors del programa

Renovació del
llistat de
professorat

Coordinació
del programa

Quant a la informació relativa al professorat,
la fitxa del programa informa de la relació

Donar informació
sobre el perfil

Coordinació
de doctorat

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública
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Caldria subsanar
aquesta mancança.

alta

Gestor del
web

no
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dels investigadors implicats en el programa
de doctorat així com els/les tutors/es i
directors/es de tesi possibles. Però no hi ha
informació sobre el perfil acadèmic i
investigador del professorat ni tampoc
sobre el seu curriculum. Per trobar aquesta
informació cal buscar-la en el web del
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana.

Completar la implantació del SGIQ
1
ISUPD
15/16

Manca indicadors satisfacció grups d’interès

Revisió SGIQ

Oficina de Qualitat Docent

acadèmic i
investigador del
professorat

Es podrien introduir
enllaços que
dirigissin cap al
curriculum de
professor, penjat en
el web del
departament, així
com afegir unes
línies sobre el seu
perfil acadèmic i
investigador

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ)
Elaboració procés de
Seguiment de programes
de doctorat: pendent la
metaavaluació i
Responsable
l’aprovació
Implantació del
qualitat
Elaboració procés
SGIQ
l’Escola de
d’Acreditació de
Doctorat
programes de doctorat
Elaboració procés de
Alta
Satisfacció dels grups
d’interès
Programació enquesta
Secretària
doctors/es
Ampliació recollida
Acadèmica de
satisfacció grups
l’Escola de
Programació enquesta
Doctorat
tutor/es doctordands
Responsable
Revisió processos SGIQ
Revisió SGIQ
qualitat Escola
implantats abans 2016
de Doctorat
Estàndard 4. Adequació del professorat

Juliol
2016

Procés i acta
aprovació
Finalitzat
Octubre
2017

Febrer
2017

Procés i acta
aprovació
Procés i acta
aprovació

Octubre
2017

Desembre
2017
Octubre
2018

Octubre
2017

Desembre
2017

No

Resultats
Resultats
Informe
revisió SGIQ
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Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Estàndard 6. Qualitat dels resultats
Reflexió
realitzada per
part dels
membres de
la comissió
de doctorat
del programa
Seguiment
2015-2016

L’activitat obligatòria de publicar un article
en una revista d’impacte és molt difícil de
complir en molts casos, atès que els
doctorands, en tres anys, no sempre tenen
temps de realitzar un article i no sempre
aconsegueixen que sigui acceptat en una
revista d’impacte
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Modificar l’activitat

Cal modificar aquesta
activitat en el sentit
d’exigir només que
l’article sigui presentat,
però no necessàriament
acceptat per la revista

alta

alta

Coordinació
de doctorat
OQD

Maig
2017

Desembre
2017

????
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1

Cal indicar l’origen de la proposta de millora:
(1) Darrer informe de seguiment indicant el curs acadèmic. Per exemple: Seguiment 15/16
(2) Informe d’avaluació d’AQU (indicar procés (verificació, modificació o acreditació) i any): Per exemple: Verificació 2014 o Acreditació 2016
(3) Procés actual de seguiment: Seguiment 16/17

2

Accions proposades el més concretes possibles. Poden haver més d’una acció per un mateix diagnòstic i objectiu a assolir.
Càrrec concret
4
Indicadors de seguiment parcials o finals de l’acció proposada
3
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