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B. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTANDARDS DE SEGUIMENT.

ESTANDARD 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 en Dret es va implantar el curs 2014-15 i va ser objecte de
verificació al juliol del 2014 en una resolució de la Comisión de Verificación y Acreditación de
Planes de Estudios del Consejo de Universidades. En aquest procés de verificació ja es va
comprovar el nivell formatiu del programa i es va concloure que s'adequava al grau requerit al
MECES, així com als requisits de la disciplina.
Avui per avui, la coordinació del programa de doctorat considera que, en termes generals,
el programa continua actualitzat i ajustat als paràmetres esmentats.
Aquest estàndard general es desglossa en els dos subestàndars 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.
La reflexió que exigeix aquest subestàndard es fa a partir dels indicadors següents: oferta
de places, demanda, doctorands matriculats de nou ingrés, total de doctorands matriculats, % de
doctorands matriculats a dedicació completa/parcial, % de doctorands matriculats amb beca, %
de doctorands estrangers matriculats, % de doctorands provinents d'estudis de màsters d'altres
universitats, % de doctorands segons requeriments d'accés (complements de formació), i %
d'estudiants segons línia de recerca.
D'acord amb la informació proporcionada per la memòria de verificació, el nombre de
places ofertes per al curs 2016-17 va ser de 20. Cal dir, però, que les sol·licituds rebudes d'alumnes
que demanaven la incorporació al programa superava amb escreix aquesta xifra. En aquest sentit,
les sol·licituds presentades rondaven les 40, cosa que evidencia l'interès que genera entre els
estudiants aquest programa de doctorat. Les dades que consten a l'aplicació informàtica DATA
indiquen que el nombre de doctorands matriculats de nou ingrés pel curs 2016-17 va ser de 15
estudiants i el nombre total de doctorands matriculats per aquest mateix curs es va elevar a 72.
Cal reconèixer que als primers anys d'implementació del programa de Doctorat, el numerus
clausus de places ofertades es va interpretar de manera força flexible, cosa que va fer augmentar
el nombre d'alumnes matriculats. Aquesta tendència, però, s'ha anat corregint fins arribar a les
xifres del curs present.
Com a característiques d'aquests doctorands matriculats es poden comentar les següents
dades:
Pel que fa a la seva dedicació, completa o parcial al doctorat, la majoria dels estudiants
es decanten per la primera de les opcions. Així, d'acord amb la informació obtinguda del DATA
relativa al curs 2016-17, els estudiants matriculats a dedicació completa representaven un 70'83%
del total, mentre que els matriculats a dedicació parcial equivalien al 29'17%. Aquesta
circumstància, això és, el predomini de doctorands amb dedicació completa, evidencia l'interès,
Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat

2

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

el rigor i la motivació amb què els estudiants del programa encaren la realització de la tesi
doctoral, cosa que cal valorar especialment, i més si es té en compte que bona part d'ells són
persones ja incorporades al mercat laboral.
Respecte dels doctorands matriculats que gaudeixen d'alguna beca, cal dir que el
percentatge és baix. La dada de què disposa la coordinació del programa correspon al curs 201617 i es troba recollida a les aplicacions informàtiques del SIQ (d’accés públic) i del DATA
(d’accés restringit). Segons aquesta font, tan sols un 5´56% dels estudiants matriculats aquest curs
realitzen el doctorat amb una beca concedida.
En referència a la nacionalitat dels doctorands matriculats, les dades indiquen que al
voltant de la meitat d'ells són estrangers. La informació sobre aquesta característica dels estudiants
es pot trobar a l'aplicació informàtica DATA . Així, amb relació al curs 2016-17 el total de
doctorands estrangers que es van matricular van representar el 48'61%. Cal destacar, però, que
dels alumnes que van ingressar de nou al doctorat, un 80% van ser de nacionalitat estrangera.
En relació a possibles requeriments per a l'accés al doctorat, no consta que cap alumne
hagi necessitat cursar complements de formació. Aquesta és la informació que figura a l'aplicació
informàtica DATA corresponent al curs 2016-17. Això es deu al fet que els estudiants matriculats,
en provenir de l'àmbit del Dret, no tenien necessitat dels requeriments mencionats.
Pel que fa al percentatge de doctorands provinents d'estudis de màsters d'altres
universitats, les dades que consten a l'aplicació informàtica DATA ens mostren que, per al curs
2016-17 i respecte del total de doctorands matriculats, hi havia un 15'28% d'estudiants procedents
d'altres universitats catalanes, un 13'89% d'universitats espanyoles i un 27'78% d'universitats
estrangeres. Aquestes xifres són una bona mostra de com el programa de Doctorat en Dret resulta
atractiu per als estudiants provinents de fora de la UAB i per tant de la notable capacitat de
captació del programa d'aquesta tipologia d'alumnat.
Per últim, respecte de la informació sobre la distribució dels estudiants segons la seva
línia de recerca, la coordinació del programa de Doctorat no disposa d'aquesta dada. En aquest
cas, si bé s'ha fet la gestió pertinent per obtenir aquests continguts, al final no s'ha pogut disposar
de les dades necessàries.

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

En el programa de Doctorat en Dret, el control dels doctorands al llarg de la seva
trajectòria es du a terme a través del seguiment anual de la tesi. Així, cada curs acadèmic, la
coordinació del doctorat fa pública una convocatòria de seguiment en què una comissió formada
per tres doctors avalua el progrés del pla de recerca del doctorand, el desenvolupament del seu
document d'activitats i l'informe del director de la tesi.
El funcionament d'aquest mecanisme de supervisió dels doctorands és satisfactori.
Gràcies a les reflexions elaborades en les reunions mensuals de la Comissió Acadèmica del
Doctorat, s'han pogut detectar aquells aspectes més deficients i introduir-hi millores. Com també
es comentarà en l'estàndard 3 d'aquest informe, aquestes millores en la gestió del procés de
seguiment anual de les tesis es concentren principalment en la seva agilització i en el seu rigor
com consta a les Actes de les reunions de la Comissió Acadèmica de 27 de setembre del 2016 i
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de 10 d'octubre del 2017. Tot plegat ha contribuït a consolidar la prova de seguiment com un
sistema eficient i rellevant a l'hora de supervisar els alumnes de doctorat.
Cal ressaltar, així doncs, la utilitat del seguiment anual com a instrument de control del
doctorand en l'elaboració de la seva tesi doctoral. A través dels documents esmentats que l'alumne
ha de presentar el dia de la prova es pot dur a terme una valoració fiable del seu ritme de treball,
del seu compromís i dels objectius assolits. Així, per exemple, el pla de recerca ha d'incloure, com
a mínim, la metodologia a utilitzar en el treball, els objectius a aconseguir i els mitjans i la
planificació temporal per al seu compliment. Igualment, el document d'activitats ha de registrar
les diferents activitats en què ha participat el doctorand. I finalment, l'informe del director de la
tesi serveix per deixar constància del compliment per part de l'alumne de la pauta de reunions
acordada amb el director i de la realització de les activitats de formació previstes per al curs
acadèmic.
A més a més, una evidència de la transcendència d'aquest seguiment anual ho és el fet
que l'avaluació positiva que s'hi obtingui és requisit indispensable perquè el doctorand pugui
continuar en el programa de doctorat i matricular-se el curs següent. Es requereix, per consegüent,
tant la compareixença a la prova com la seva superació. El fet de no presentar-se a un seguiment
anual sense cap justificació comporta la baixa definitiva del doctorand en el programa de doctorat.
Si, en canvi, l'avaluació del seguiment anual és negativa, cal que el doctorand es torni a matricular
del mateix seguiment no superat, realitzi un nou pla de recerca i es presenti a una nova avaluació
d'aquest seguiment. Per aquests motius, i prenent com a mostra les dades dels seguiments
celebrats el setembre del 2017, el cert és que el percentatge d'assistència a la prova i d'avaluacions
positives obtingudes és força elevat. Només cal veure com de 70 alumnes convocats a les proves
de seguiment, 62 s'hi van presentar i només 8 van renunciar a fer-ho. A això cal afegir que
d'aquests 62 doctorands presentats tots van superar favorablement la prova excepte una persona.
Seguint amb l'aspecte de l'assistència a les proves de seguiment, i no obstant tot l'acabat
d'exposar, el fet de comptar amb un nombre considerable de doctorands estrangers, va obligar a
la Comissió Acadèmica del Doctorat a haver de regular de forma clara i precisa les condicions en
què es pot dur a terme la prova de seguiment. En aquest sentit, la Comissió va recalcar en el seu
moment el caràcter essencialment presencial del programa de Doctorat, cosa que comporta, com
a regla general, l'exigència de realitzar els seguiments en aquest format. Tanmateix, conscient
dels inconvenients que en alguns casos això pot provocar, la Comissió va preveure, a la vegada,
que excepcionalment i per causa justificada es puguin autoritzar un màxim de dues proves per
videoconferència (en les tesis a temps complet) i de tres (en les tesis a temps parcial). L'existència
d'aquesta possibilitat facilita l'organització i la planificació dels doctorands. En els darrers
seguiments efectuats, per exemple, aproximadament un 25% d'ells es va dur a terme de forma
telemàtica.

1.3.Valoració final.
D'acord amb les dades de què es disposa, la coordinació del programa valora que el
programa de Doctorat en Dret ASSOLEIX l'estàndard 1. Això no treu que alguns dels punts
comentats necessitin alguna millora. Per exemple, caldria obtenir la informació sobre el
percentatge d'estudiants inclosos en cada línia de recerca.
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ESTANDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PUBLICA
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.
Amb caràcter general, la coordinació del programa de doctorat entén que la informació
sobre les diverses qüestions que afecten aquest programa és idònia i exhaustiva.
Aquest estàndard general es desglossa en els tres subestàndards 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, les 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.
Pel que fa al programa de Doctorat en Dret, els dos principals sistemes d'informació pels
estudiants són la pàgina web de la UAB (per qüestions generals) i la pàgina web del mateix
programa (per qüestions concretes d'aquest doctorat). Les característiques dels doctorands fan que
aquest sistema d'informació a través de la xarxa sigui la principal via a utilitzar, ja que és la única
que pot salvar les distàncies geogràfiques.
Així, dins el web de la Universitat s'inclou el portal de doctorat, que ofereix continguts
específicament dirigits als estudiants interessats en l'oferta de doctorats i on es recull la informació
acadèmica sobre l'accés als estudis i sobre el procés de matrícula en tres idiomes diferents (català,
castellà i anglès). Dins d'aquest portal destaca l'apartat d'informació pràctica, que serveix per
resoldre els dubtes més habituals. En ell s'inclou indicacions relatives al procés de preinscripció,
selecció i matriculació, així com informació específica dirigida als doctorands que provenen
d'altres països amb sistemes d'accés distints als dels estudis de doctorat. Igualment, el portal
ofereix informació sobre beques i ajudes a l'estudi, tant de la UAB com d'altres institucions i
organismes. A més a més de la pàgina web de la Universitat, la informació genèrica sobre els
diferents programes de doctorat es pot complementar a través de l'Oficina d'Informació de la UAB
i de la mateixa Escola de Doctorat.
La informació més particular i especialitzada sobre el programa de Doctorat en Dret es troba, en
canvi, a la pàgina web d'aquest doctorat. La pàgina es distribueix en vuit apartats on s'expliquen
amb detall els continguts necessaris pels doctorands sobre aquests estudis. Son els següents:
a) Informació general: fa la presentació del programa i exposa el perfil del doctorand,
les sortides professionals i els objectius que persegueix el Doctorat en Dret. Aquesta
informació ha estat millorada a partir de les reflexions de la Comissió acadèmica com
consta a l’Acta de la reunió de 12 de setembre de 2016.
b) Línies i direcció: inclou una enumeració exhaustiva de les línies de recerca del
programa i dels professors adscrits a cada una d'elles com a possibles directors de tesis
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doctorals. També comprèn una llista de professors que poden ser proposats com a tutors
de les tesis. La informació sobre el professorat es pot completar amb les dades publicades
a l'aplicació informàtica SIQ sobre el nombre de directors de tesis defensades i el % de
directors amb sexennis de recerca vigents. Pel que fa al perfil acadèmic i investigador del
professorat, atès que avui per avui la informació proporcionada encara és insuficient, la
Facultat de Dret està duent a terme totes les gestions possibles per promoure aquest
aspecte.
c) Activitats: conté una descripció acurada de les diferents activitats, tant obligatòries com
optatives, que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora del doctorat.
d) Seguiment: explica el funcionament de l'avaluació i seguiment anual de la tesi doctoral,
és a dir, els requisits de la convocatòria, els documents que el doctorand ha d'aportar i les
competències que s'hi avaluen.
e) Admissió: conté tota la informació relativa a la sol·licitud i al procés d'admissió al
programa de doctorat.
f) Matrícula: recull la informació (calendari, documentació, preu...) tant de la matrícula
del primer curs del doctorat com del segon curs i posteriors. En aquest aspecte, les
reunions mensuals de la Comissió Acadèmica del Doctorat també han permès introduir
millores a la informació proporcionada sobre els requisits de la matrícula (vegeu l'Acta
de la reunió de la Comissió Acadèmica de 12 de setembre del 2016).
g) Després de la matrícula: informa dels aspectes que el doctorand ha de tenir en compte
per al correcte desenvolupament de la investigació de doctorat, com ara, la tramitació de
determinats documents, el seguiment d'avaluació anual, el règim de dedicació, el codi de
bones pràctiques, entre d'altres.
h) Qualitat: exposa dades sobre la qualitat formativa i investigadora de la UAB, com
també un sistema electrònic per vehicular suggeriments, reclamacions i queixes a la
coordinació del programa.
Quant als resultats assolits, la Universitat publica de forma centralitzada per a tots els programes
de doctorat, tots els indicadors requerits. Aquestes dades es troben recollides a l'aplicació
informàtica SIQ i es refereixen tant als resultats (característiques i nombre de tesis doctorals
defensades, durada mitjana del programa de doctorat, taxa d'abandonament per curs acadèmic),
com a la satisfacció per a la formació rebuda, com a la inserció laboral dels doctors. 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.
A partir de tot l'acabat d'exposar, la coordinació del programa de doctorat considera que la
informació publicada és veraç, completa, actualitzada i conté tots els requisits d'informació 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 elaborada per l'AQU Catalunya.
La taula 1.1 mostra el contingut que hauria d'estar disponible públicament al web de la institució
sobre el desenvolupament operatiu del programa de doctorat i fa referència a aspectes com l'accés
al programa, l'organització, la planificació operativa, el professorat, els programes de mobilitat,
la tesi doctoral i la inserció laboral. La taula 1.2 especifica els indicadors mínims sobre el
desenvolupament operatiu dels programes de doctorat que la institució ha de publicar, indicadors
que al·ludeixen a la qualitat del programa formatiu, a l'adequació del professorat, a l'eficàcia dels
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sistemes de suport a l'aprenentatge, i a la qualitat dels resultats. Aspectes, tots ells recollits i
tractats a les pàgines web de la UAB i del Doctorat en Dret, així com a l'aplicació informàtica
SIQ.
Respecte del grau d'accessibilitat dels doctorands a la informació del programa de Doctorat en
Dret cal valorar positivament la possibilitat que la pàgina web del programa ofereix als estudiants
de contactar directament amb la coordinació del doctorat per a qualsevol dubte. En aquesta
mateixa línia, l'espai doctorat del web de la UAB incorpora un enllaç electrònic per enviar
consultes a l'Escola de Doctorat. Malauradament, en aquest cas, el contacte a vegades no ha sigut
prou eficaç i ha patit retards. De vegades la ineficiència detectada rau en la dificultat de la
secretaria del programa per respondre a qüestions que coneix millor l’Escola de Doctorat, com a
òrgan especialitzat i que seria millor que resolgués sense derivar-les a la secretaria del programa.
Entenem que les qüestions generals sobre problemes de matricula, problemes d’accés als
instruments on line etc., haurien d’ésser resoltes per l’Escola de Doctorat, mentre que la secretaria
del programa ha de centrar-se en els aspectes acadèmics propis de l’especificitat del doctorat
concret. Al final d’aquest informe formularem la corresponent proposta de millora sobre aquest
aspecte.

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.
2.4.Valoració final.
D'acord amb les dades de què es disposa, la coordinació valora que el programa de
Doctorat en Dret ASSOLEIX l'estàndard 2. Això no treu que alguns dels punts comentats
necessitin alguna millora. Per exemple, caldria:
-obtenir informació actualitzada sobre el currículum del professorat implicat en el programa de
doctorat i fer-la pública i accessible;
-agilitzar la comunicació entre els doctorands i els diferents agents de la Universitat (Escola de
Doctorat, Comissió Acadèmica del Doctorat) que participen en la gestió del doctorat.

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

7

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

ESTANDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE
QUALITAT (SGIQ)
La coordinació del programa de doctorat ha reflexionat sobre l’eficàcia del sistema de garantia
interna de qualitat, arribant a la conclusió que la institució disposa d’un sistema formalment
establert i implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua del
programa.
El programa objecte d’aquest informe compta amb el SGIQ marc de la UAB i el SGIQ de l’Escola
de Doctorat. A les reunions regulars (mensuals) de la Comissió Acadèmica del Programa,
especialment desprès de les proves anuals de seguiment es valoren els resultats, grau de
compliment d’exigències i d’implicació dels actors. El resultat d’aquestes valoracions consta a
les Actes de la Comissió, de manera que algunes millores ja s’han aplicat:
 s’ha millorat la informació sobre els requisits de la matricula en la forma acordada a la
reunió de 12 de setembre de 2016
 s’ha millorat la gestió del procés de seguiment anual de les tesis, especialment pel que fa
a la seva agilització (reunió de 27 de setembre de 2016) i el seu rigor (reunió de 10
d’octubre de 2017).
 Altres millores sobre estructura del programa, ja debatudes en reunions anteriors de la
Comissió, es formularan com a propostes al final d’aquest informe.
La Comissió acadèmica del Programa, que ha realitzat aquest ISPD esta integrada per membres
del tres Departaments implicats el que garanteix l’adequada valoració dels indicadors segons les
diferents experiències.

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.
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,
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desenvolupament i resultats del mateix, i també possibilita la detecció d’aspectes a millorar i la
introducció de millores.
Aquesta valoració general positiva por concretar-se amb les següents consideracions: 1) Hi ha
abundància de guies i instruccions per el seguiment que demanen un considerable temps específic
de dedicació als professors encarregats del seguiment. 2) aquestes dificultats es superen amb el
bon recolzament de la OQD de la UAB al procés de seguiment, tant en la interpretació de la
documentació com en la resolució dels dubtes; 3) bona base de dades i indicadors per el seguiment
a partir del SIQ i DATA; es detecten algunes incongruències, però la majoria de dades necessàries
hi son disponibles, tot i que encara manquen algunes com la satisfacció dels directors de tesis;
Un cop elaborats i aprovats els informes de seguiment es publiquen 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 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.
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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).
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).
3.4. Consideració final:
Després de reflexionar sobre el contingut dels diferents subestàndards, la coordinació del
programa arriba a la conclusió que aquest estàndard s’assoleix amb excel·lència.

ESTANDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT.
4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada
El professorat que participa al Doctorat en Dret de la UAB acredita una activitat de
recerca àmplia i diversa que s’estructura a partir de diversos elements:
a) La participació en Grups de Recerca
A dia d’avui els professors i professores d’aquesta titulació participen en una desena de
Grups de Recerca Consolidats reconeguts per l’AGAUR, sobre temàtiques tan diverses com els
drets laborals, la perspectiva de gènere a l’ordenament jurídic, el dret civil català, l’organització
federal i autonòmica dels estats, el dret penal, el dret de la Unió Europea, els drets fonamentals,
el dret animal, el dret i la tecnologia o la reinserció. A més, la pràctica totalitat d’aquests Grups
de Recerca Coordinats estan Coordinats per professors o professores del Doctorat en Dret.
b) L’obtenció de projectes de recerca en el marc de convocatòries competitives, tan d’àmbit
nacional com internacional
Durant els darrers anys el professorat adscrit al programa ha participat en més d’una
vintena de projectes de recerca finançats en el marc de convocatòries competitives d’àmbit estatal
i internacional. A desembre de 2017 es troben vigents els 20 d’aquests projectes de recerca:
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10

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

1. Convocatòries d’àmbit estatal i autonòmic
1.1. “Garantías procesales de investigadors y acusados: la necesidad de armonización y
fortalecimiento en el ámbito de la Unión Europea” (ref. DER2016-78096-P)
1.2. “Partidos políticos:responsabilidad penal,política,individual y colectiva” (ref.
DER2014-52890-R)
1.3. “Meta-Rule of Law. Las dimensiones ética y jurídica de la Web de Datos.
Instrumentos, regulativos, derechos, y el Estado de derecho” (DER2016-78108-P)
1.4. “DEORGE - El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas
municipales : límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género” (ref.
DER2014-58553-R)
1.5. “Gestación por Sustitución (GESSUS)” (ref. DER2015-74308-JIN)
1.6. “Financiación, refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Viabilidad”
(ref. DER2015-71210-R)
1.7. “Desarrollo del Derecho de sociedades en la Unión Europea: libertad de
establecimiento, fiscalidad e interacción con los ordenamientos nacionales” (ref.
DER2013-46535-P)
1.8. “Actualización del derecho de persona y familiar:conflictos,modelos y relaciones”
(ref. DER2014-54997-P)
1.9. “Estatuto jurídico de los animales: origen, desarrollo y políticas” (ref. DER201569314)
1.10. “El impacto de la normativa en el empleo de los trabajadores de edad. Evaluacion
y propuestas de mejora” (ref. DER2013-41638-R)
1.11. “Tecnología y fiscalidad en el siglo XXI” (ref. DER2016-80323-P)
1.12. “La cooperación internacional como medio imprescindible para luchar contra la
trata y el tráfico de personas: el papel de la UE y de otros organismos Internacionales”
(ref. DER2016-78990-P)
1.13. “Dinámicas y actores transnacionales en Oriente medio y norte de África (MENA):
una genealogía histórica de élites y movimientos sociales entre lo local y lo global” (ref.
HAR2016-77876-P)
1.14. “La transició de la presó a la comunitat: programa experimental de reintegració
social de persones empresonades” (ref. 2014ACUP00089)
1.15. “Encarcelamiento y reincidencia” (ref. DER2014-55315-P)
1.16. “El gobierno de las universidades” (ref. DER2015-70414-P)
2. Convocatòries d’àmbit internacional
2.1.“Build Future, Stop Bullying (BFSB)” (ref. JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7591)
2.2. “TAKEDOWN- Understanding the Dimensions of Organised Crime and Terrorist
Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-linepractitioners and Professionals” (ref. H2020-FCT-2015, FCT-16-2015, Number 700688)
2.3. “Adressing Sexual Violence Against Refugee Women (ASVARW)” (ref.
JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9328)
2.4. “Local resilience capacity buildign for flood mitigation (CAPFLO)” (ref.
ECHO/SUB/2015/713831/PREV)
Convé destacar que en la pràctica totalitat dels projectes de recerca que s’acaben
d’enumerar (18/20) l’investigador/a principal es un/a professor/a del programa, i també que a la
pràctica totalitat de les línies de recerca que conformen l’actual programa existeix un projecte de
recerca competitiu vigent; una circumstància que considerem molt rellevant tenint present el seu
elevat nombre (34) i diversitat.
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c) Les publicacions
L’activitat de recerca desenvolupada en el marc d’aquests projectes o fora d’ells ha donat
lloc a un ampli ventall de publicacions en formats diversos (monografies, capítols de llibre i
articles de revista), moltes de les quals constitueixen obres de referència en la seva disciplina.
Seguint les directrius establertes es detallen, a l’apartat 4 de l’Annex I, es recullen les 25
contribucions científiques mes rellevants i representatives de les diferents línees de recerca durant
els darrers 5 anys, tot i que el total de publicacions és molt superior.
d) Els sexennis reconeguts
La majoria del professorat del programa disposa actualment d’un o diversos sexennis i
d’un sexenni viu o d’un mínim de 5 publicacions científiques indexades en els darrers 5 anys.
4.2. El Professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions
Actualment el programa de Doctorat en Dret de la UAB compta amb un centenar de
professors i professores que garanteixen l’adequada atenció de les peticions de direcció que es
puguin formular cada curs acadèmic en qualsevol de les seves 34 línies de recerca.
En el marc del Doctorat en Dret, que es va posar en funcionament el curs 2014/2015, fins
ara tan sols s’han llegit 3 tesis. En els tres casos han estat dirigides per professors que disposen
d’un sexenni de recerca vigent.
Interessa destacar, finalment, que la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de
Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, estableix al seu
article 355 una regla directament encaminada a assegurar que el professorat que assumeix la
direcció de tesis doctorals pugui mantenir el nivell de dedicació que requereix aquesta tasca,
assenyalant que “Un mateix director por dirigir, com a màxim, cinc tesis doctorals
simultàniament”; un límit que es pot flexibilitzar en hipòtesis excepcionals i prèvia autorització
de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat.
A desembre de 2017 del centenar de professors/es que participen al programa n’hi ha 47
en actiu que dirigeixen quasi un centenar de tesis, el que suposa que en alguns casos se’n dirigeix
més d’una. Tot i això, no hi ha cap professor/a del programa que superi el màxim de 5 tesis
dirigides i només en dos casos s’arriba a aquest límit. Aquestes xifres acaben de confirmar
l’adequació i suficiència de l’actual plantilla de professorat per assumir les direccions que
requereixin els/les alumnes de nou ingrés.
4.3. El programa de doctorat compta amb els accions adients per a fomentar la direcció de
tesis
Un aspecte essencial per a fomentar la direcció de tesis és garantir que aquesta tasca sigui
reconeguda i valorada; una garantia que ofereix la normativa de la UAB que computa i reconeix
la direcció de tesis doctoral com a càrrega docent durant el curs acadèmic posterior al de
lectura, concretament amb un valor de 3 crèdits per a cada tesi dirigida.
El nou Model de Dedicació Acadèmica del Professorat de la UAB, que actualment es
troba en la fase final de la seva tramitació i probablement s’aprovarà durant els proper mesos,
suposarà una millora significativa del sistema de còmput i reconeixement de les tasques de
direcció, perquè atorgarà un reconeixement equivalent a 100 hores per tesis dirigida, que es
podran repartir (25 h. el curs que s’iniciï l’any següent a la superació del primer seguiment de
tesi, 25h. el curs que s’iniciï l’any següent a la superació del segon seguiment de tesi i 50 h. 25h.
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el curs que s’iniciï l’any següent a la lectura de la tesi) o acumular per gaudir en la seva totalitat
el curs que s’iniciï l’any següent al de la lectura de la tesi.
D’altra banda, convé destacar que des del programa de Doctorat en Dret s’han
desenvolupat diverses actuacions per tal que tot el professorat que hi participa tingui coneixement
de les novetats que implica el RD 99/2001, de la forma com s’ha implementat a la UAB i, en
particular, del que suposa la direcció d’un Tesi doctoral en aquest nou context. Concretament
s’han organitzat sessions informatives adreçades als potencials directors/es i s’ha articulat un
sistema àgil i descentralitzat de resolució de consultes (plantejament directe per mitjà de correu
electrònic a la Coordinació i/o al representant que cada Departament té a la Comissió d’Estudis i
resolució durant les 24 hores posteriors). L’èxit d’aquestes actuacions (evidenciada en el primer
cas pel nivell de participació i en el segon pel nombre de consultes gestionades) posa de manifest
que són absolutament essencials per a fomentar la direcció de tesis, sobretot en un moment com
el present, on s’està engegant una nova titulació.
4.4. El grau de participació del professorat estranger i doctors internacionals en les
comissions de seguiment i tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic del programa.
Les característiques de les temàtiques que integren la majoria de línies de recerca del
programa de Doctorat en Dret es vinculen directament a l’ordenament jurídic intern espanyol i
per aquest motiu no resulta pertinent la participació amb caràcter general de professorat estranger
a les comissions de seguiment que es duen a terme anualment.
On sí hi ha presència habitual de professorat estranger és als tribunals de tesi, sempre que
la temàtica concreta ho requereix, tot i la dificultat que implica els limitats recursos econòmics de
què es disposa per a l’organització d’aquests tribunals. No disposem de dades concretes respecte
a aquesta presència, perquè la informació es troba dispersa i és extremadament complicat
recopilar-la i tractar-la. Entenem, a més, que això no tindria massa sentit en un moment inicial
com el present, on només s’han llegit 3 tesis i que cal posposar-ho per més endavant, quan
disposem d’una mostra més significativa.
Al marge dels dos elements comentats, considerem que dia d’avui la internacionalització
del Doctorat en Dret és indiscutible i es posa de manifest en molts altres elements que es recullen
en aquest Informe, com la procedència d’una part significativa dels/les alumnes, els lligams
internacionals que mantenen molts dels grups de recerca, l’obtenció de projectes de recerca
finançats en convocatòries d’àmbit internacional, l’important nombre de publicacions en llengües
estrangeres i per editorials d’altres països, etc.

4.5. Valoració final
En base a tots els arguments exposats en els anteriors epígrafs l’Estàndard 4, relatiu a
l’adequació del professorat, s’ASSOLEIX.
Tot i això, les reflexions que hem dut a terme ens porten a proposar una acció per arribar
a l’excel·lència, centrada en la millora del sistemes de recollida i tractament de la informació.
Volem posar de manifest l’enorme dificultat que implica l’accés a la informació
necessària per a valorar l’adequació del professorat, donat que a dia d’avui no es troba recopilada
ni tractada a cap base de dades (al SIQ i al DATA només figuren dos indicadors molt concrets, el
“nombre de directors/es de tesis defensades” i el “% de sexennis vigents dels directors de tesis
defensades a la UAB”). Per aquest motiu considerem que caldria millorar l’explotació de les dades
de que disposa la UAB.
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ESTANDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE.
La coordinació del programa de doctorat, després d’avaluar els diferents indicadors ha arribat a
la conclusió que 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. Al respecte, poden formular-se les següents
consideracions:
La investigació en l’àmbit jurídic utilitza com a eina bàsica les biblioteques i tots els seus recursos
(bases de dades etc.). Els recursos són, en general, suficients, tot i que el pressupost disponible de
la Biblioteca és escàs, de manera que l’actualització bibliogràfica de les diferents línies es realitza,
bàsicament, mitjançant els projectes d’investigació.
Els espais disponibles per doctorands que fan estada de recerca a la UAB són els destinats per la
biblioteca de Ciències Socials i els que poden proporcionar els Departaments. Aquests espais
poden resultar insuficients en alguns moments, de manera que seria benvinguda una millora de la
seva disponibilitat.

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge
i faciliten la incorporació al mercat laboral.
El programa objecte d’aquest informe no disposa de serveis especifics d’acollida, però es
considera que els serveis de la UAB (International Welcome Point i serveis generals
d’informació) són excel.lents i proporcionen assistència adequada també pels tràmits legals
per ciutadans de la UE i extracomunitaris.
El programa tampoc disposa d’un pla específic per facilitar la inserció laboral, però poden
formular-se les següents consideracions: segons el SIQ, els index d’inserció laboral a la
branca de Ciències Socials i Juridiques (on s’insereix el programa objecte d’aquest informe)
són alts, arribant al 91,04 % l’any 2017. Posat en relació amb el perfil dels alumnes del
programa cal diferenciar entre : a) alumnes que pretenen millorar el seu CV amb el títol de
doctor per inserir-se en l’exercici lliberal de la professió o bé, als diferents sectors de
l’Administració publica. En aquests casos la millora de les condicions per la inserció laboral
es molt notable; b) alumnes que pretenen accedir a la carrera acadèmica: la formació que
obtenen es satisfactòria, però, obviament, les seves possibilitats de inserció laboral no
depenen de la coordinació del programa ni esta a les nostres mans fer res per millorar-les.
L’indicador de la satisfacció dels doctorands per la branca de Ciències Socials i Juridiques mostra
nivells satisfactoris, sempre superior a 7 (7.3 a l’any 2017).
5.3 Valoració final:
Després de reflexionar sobre els indicadors i els subestandard anteriors, la coordinació del
programa conclou que aquest estàndard s’assoleix amb excel·lència.

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

14

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

ESTANDARD 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 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.
Els estudis de dret, i les tesis doctorals en dret tenen una llarga i solida tradició. Històricament en
la via d’accés a la carrera acadèmica el primer pas havia sigut la tesis doctoral i el nivell general
era força alt. Comparat amb altres països, per exemple Alemanya on tradicionalment han anat a
formar-se molts dels nostres doctors i professors el nivell d’exigència de tesis doctoral era molt
més alt aquí. El model actual opta per un tipus de tesis diferent, mes proper per exemple al model
germànic de Dissertation al que es feia esment.
En conseqüència, l’anàlisi del nou model ha de partir d’aquest canvi de paradigma. D’entrada el
model que s’implementa és diferent al que havia existit durant dècades. Diferent en quant a
l’objecte, al resultat final, però també en relació al subjecte, el doctorand.
Entenem que el perfil tant divers dels doctorands inscrits al nostre programa ens obliga a establir
unes activitats de formació que ells puguin adaptar a les seves circumstàncies i al seu objecte
concret de tesis. Correspon al director/a de la tesis valorar en cada cas si les activitats són les
correctes.
Tanmateix, la Comissió del programa organitza o facilita la realització de determinades activitats
formatives:
-

-

Organització d’un cicle de seminaris per l’any 2018, on participen els tres Departaments
implicats en el programa. Els temes seleccionats abasten qüestions prou amplies com per
resultar útils a tots els doctorands.
Cada curs s’organitza un curs de metodologia com a activitat obligatòria.

-

Amb escassos recursos econòmics, el mes de juliol de 2017 es va co-organitzar amb la
Universitat de Toulouse un workshop de doctorands, amb 30 participants de diferents
nacionalitats europees, tots ells autors de comunicacions.

-

Com a activitats formatives que donen suport a l’aprenentatge investigador, la
coordinació del programa informa puntualment i personal a tots els matriculats sobre
totes aquelles activitats departamentals (seminaris interns, conferències etc.) que poden
ser d’interes per a la seva formació investigadora. Així, durant el curs 2016-17 s’ha
convidat els alumnes de doctorat a un total de sis seminaris especialitzats sobre diferents
temes i sis sesions especifiques d’investigació criminològica.
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-

També s’ha acordat ampliar el ventall d’activitats formatives avaluables, admetent la
participació en activitats (seminaris, conferències etc.) organitzades fora de la UAB pels
directors de les tesis, siguin d’aquesta Universitat o d’una altre.

Per les raons indicades, considerem que el programa és adient i coherent des d’aquest punt de
vista amb la finalitat pretesa.
6.2. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
Partint de la premissa fixada al punt anterior, hem de manifestar també que el període objecte de
la nostra reflexió no pot ser considerat encara fiable en quant a analitzar la qualitat dels resultats.
Els anys que s’analitzen, 2014-2017, amb dades encara no definitives per l’últim any, no ens
permeten arribar a conclusions definitives.
Entenem que els valors dels indicadors acadèmics són fins ara adequats però hi ha un clar marge
de millora. És imprescindible tenir en compte que el modeltradicional de tesis en dret tenia una
durada mitjana de cinc anys, i ara el model de tres anys com a model estandarditzat ha provocat,
tant en els directors com en els doctorands de primer any un període d’adaptació. En altres
paraules, molts dels estudiants matriculats, van fer el primer any les tasques habituals
d’aproximació al tema escollit, probablement sense tenir molt en compte els terminis.
Molts dels directors de tesis sota el nou model, estaven al mateix temps dirigint tesis doctorals
corresponents a l’antic programa, concebudes des del primer moment amb altres paràmetres
temporals, amb una duració més llarga, que s’han anat llegint durant aquest temps.
En aquest sentit sí ens consta que els seguiments realitzats durant tot aquest període mostren que
el programa va ben encaminat de cara a obtenir els resultats desitjats. Tenim d’una banda els
seguiments anuals dels doctorands, realitzats amb un procediment rigorós i estricte, que serveix
per detectar els possibles problemes. Aquest programa també és objecte d’anàlisi estricta i
continuada per part de la Comissió de Doctorat de la Facultat, que es reuneix amb periodicitat
mensual, i de vegades mes sovint, raó per la qual es pot afirmar que els aspectes millorables es
van incorporant pel que fa al procediment i la praxis quotidiana sobre la marxa, cada vegada. No
calen retocs normatius rellevants, cal només parar atenció al procés de selecció, ser conscients i
fer ho manifest als directors i als doctorands dels terminis i compromisos que assoleixen totes les
parts.
Alguns dels indicadors que hem de tenir en compte no ens donen encara resultats que podem
considerar significatius.
En primer lloc, entenem que el tant per cent d’abandonament del programa està ara dins dels
marges que es poden esperar, tot i que hem de tenir dades de períodes sencers per arribar a
resultats dels que podem obtenir conclusions.
Cal insistir igualment, que si les lectures o defenses de tesis doctorals han sigut molt escasses atès
al curt període objecte d’anàlisi, el nombre de resultats científics de les tesis doctorals és fins ara
inexistent.
Pel que fa al tant per cent de doctorands que han realitzat estades de recerca hem de manifestar
que aquesta és una activitat formalitzada, tant en el seu disseny com en el seu control, que acorden
els doctorands amb els seus directors i que la variabilitat és diversa. Com comentem al punt 6.3
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infra, molts dels nostres doctorands són ja persones que estan treballant i això pot suposar que les
estades de recerca siguin poc compatibles amb la seva vida laboral. Aquest indicador observat en
termes absoluts pot donar resultats poc representatius.
Finalment, tenim un programa amb un alt grau de internacionalització, que ens pot arribar a donar
resultats importants des de la perspectiva de les mencions internacionals, però aquesta és també
una dada que caldrà confirmar amb un període de temps més llarg.
6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
Els indicadors són molt elevats, per sobre del 90%, però és evident que els estudis de doctorat
avui dia al programa de dret els fan persones que ja tenen ocupació, raó per la qual es podria
afirmar que més que d’inserció laboral es podria parlar de una important funció del programa de
doctorat per consolidar posicions laborals, o per promocionar. Evidentment també tenim un
número important de persones que volen fer la tesis doctoral per raons de satisfacció o
autorealització personal. Persones per les quals es obvi que el títol de doctor els reporta uns
beneficis intangibles o al menys no mesurables directament des de aquesta perspectiva d’inserció
laboral. Persones amb una trajectòria professional dilatada, en tasques diverses relacionades amb
el dret: l’advocacia o membres de la carrera judicial. Tenim un bon número de persones
llatinoamericanes que als seus països d’origen tenen ja una formació important, les esmentades
professions d’advocat o jutge, però també persones que desenvolupen carrera acadèmica a
universitats dels seus llocs de procedència.

6.4 Valoració final.
Entenem que es objectius prefixats s’assoleixen, tot i que estem encara en un període com s’ha
reiterat que no és definitiu i per tant tampoc podem considerar significatiu.
Observats els indicadors que s’ha de considerar i de cara a tenir unes dades més fiables que es
puguin analitzar de manera conjunta, proposaríem que al moment de dipòsit de la tesis els
doctorands manifestin expressament si han fet estades de recerca i en cas afirmatiu facin constar
la duració de les mateixes. Això permetria que una informació que és individual, acordada
directament entre doctorand i director pugui ser elevada a la categoria d’informació general que
es pugui valorar pel conjunt del programa.
També recomanem que els doctorands i directors tinguin recollit dins del seu compromís la
comunicació al programa de les contribucions científiques derivades de les tesis defensades,
doncs ara mateixa és una informació difícil d’esbrinar amb les dades disponibles i els mecanismes
de recollida.
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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?

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu

Seguiment
16/17

Seguiment
16/17

Rigidesa de
algunes línies
d’investigació
actuals per
introduir canvis
i/o actualitzar
Manca
percentatge
d’alumnes per
línia
d’investigació

Flexibilització de
l’adequació de
les línies
d’investigació

Redefinir algunes de les línies d’investigació
ampliant la seva definició, sense perjudici
d’indicar sublínies més concretes, per facilitar el
seu procés d’actualització

Obtenir el
percentatge
indicat

Extreure les dades requerides de les
matriculacions

Mitja (per
executar durant
el període de
modificacions de
la memòria)

Comissió
acadèmica del
programa

30 maig
2018

30 juny
2018

Final

SI

Alta

Responsable de
qualitat de l’Escola
de Doctorat

Abril
2018

Final curs
18-19

Final

NO

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública
Seguiment
16/17

Seguiment
16/17

Manca
informació sobre
el CV d’alguns
professors
Les consultes i
peticions (per
exemple,
certificats) que
els alumnes
formulen a
l’Escola de
Doctorat no
sempre es
responen en
temps raonable.
De vegades, els
alumnes van
d’un òrgan a
l’altre sense
obtenir resposta
ràpida

Completar la
informació sobre
el CV dels
professors

Verificar els resultats de la campanya programada
pel Deganat de la Facultat sobre aquest objectiu.

Agilitzar la
comunicació
entre els
doctorands i els
diferents agents
que participen a
la gestió del
programa
(Escola de
doctorat i
Comissió
acadèmica)

Diferenciar les matèries sobre les quals ha
d’informar l’Escola com a òrgan especialista en
doctorat (p.ex., incidències de matricula,
incidències d’acces a instruments on line) i les
qüestions especifiques del programa sobre les
quals informa la seva coordinació (qüestions
acadèmiques). Millorar el temps de resposta de
l’Escola.

Alta

Comissió
acadèmica del
programa

1 abril
2018

30 juny
2018

Final

NO

Alta

Responsable de
qualitat del
programa de
doctorat

Abril
2018

Final curs
18-19

Final

NO
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1
ISUPD
15/16

Completar la
implantació del
SGIQ

Implantació del
SGIQ

Manca
indicadors
satisfacció grups
d’interès

Ampliació
recollida
satisfacció grups

Revisió SGIQ

Revisió SGIQ

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

Juliol
2016
Febrer
2017

Finalitzat
Octubre
2017

Octubre
2017

Desembre
2017
Octubre
2018

Octubre
2017

Desembre
2017

Procés i acta
aprovació
Procés i acta
aprovació
Procés i acta
aprovació
Resultats

No

Resultats
Informe
revisió SGIQ

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

Estàndard 6. Qualitat dels resultats
Seguiment
16/17

Seguiment
16/17

Mancança
d’indicadors
sobre estades de
recerca dels
doctorands
Mancança
d’indicadors
sobre resultats
científics

Obtenir les dades
corresponents

Demanar els doctorands que, en el moment del
dipòsit de la tesis, manifestin, si és el cas, les
estades realitzades i la seva durada

Mitja

Comissió
acadèmica del
programa

1 febrer
2018

De
continuum

No

Obtenir les dades
corresponents

Incloure en el compromís dels doctorands i
directors, la comunicació al programa de les
contribucions científiques derivades de les tesis
realitzades en el seu sí

Mitja

Comissió
acadèmica del
programa

1 febrer
2018

De
continuum

No
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