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B. Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
El disseny del programa (línies de recerca, perfil de competències i activitats formatives) està
actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES.
Analitzat a fons, considerem que s’assoleix amb excel·lència l’estàndard requerit atès que els
exemples demostren que sobrepassem el mínim requerit per aconseguir formar personal expert
en la gestió de la regulació i de la ciència del risc en tots els seus aspectes així com oferir una
nova visió del dret global per a entendre el nou Estat regulador i les tècniques de gestió i
protecció de la Seguretat Humana.
La data de verificació del programa va ser el 23 de juliol de 2014
El programa continua completament actualitzat segons la disciplina, sobre el perfil d’ingrés dels
doctorands i sobre la seva supervisió com ho exposarem tot seguit.
Durant el curs 2016/17 es van presentar les modificacions següents: en les línies d’investigació
“El Dret Administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps i sectors”, “El dret
financer i tributari” i “La seguretat i prevenció en el sistema Internacional” es va considerar
adient afegir 5 professors del Departament que no estaven inclosos i que estaven fent una tasca
de direcció de tesis doctorals.
D’altra banda, vam afegir com a tutors a 6 professors nous que abans no tenien aquesta funció
i que ens interessava que hi constessin atès que havia estudiants que estaven interessats en
línies de recerca del seu àmbit i volíem ser coherents amb l’oferta general del programa.

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.
Al curs 2016-17 s’han ofert 10 places i s’han presentat més de 20 sol·licituds d’informació. És
evident que la demanda de places és molt alta perquè es tracta d’un programa transversal de
molta actualitat atès que es combinen els aspectes de regulatory law en la globalització amb
una matèria prioritària en l’actual context social com és la prevenció de la seguretat humana. És
a dir, les línies d’investigació ofertes tenen totes elles com a fil conductor la seguretat integral i
el dret global per aconseguir una Seguretat més humana.
Congruentment i coherentment amb el número de places ofertes, finalment només s’han admès
11 sol·licituds totes elles de dedicació completa sense beca de les quals 2 són antics alumnes
de la UAB, 4 alumnes provenen d’altres universitats catalanes i 5 alumnes provenen d’altres
Comunitats Autònomes.
Pel que fa al gènere dels doctorands admesos, 3 són dones i 8 homes.
Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat
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Tots ells són professionals del sector de la seguretat (policies locals, autonòmics i d’altres Cossos
i Forces de Seguretat de l’Estat), de la sanitat (metges i infermeres), de les emergències (gestors
de protecció civil), del dret (advocats), etc.
Provenen de Màsters oficials d’altres universitats que tenen relació amb la prevenció i la
seguretat des d’un punt de vista jurídic, econòmic, sociològic, criminològic, mèdic, etc. O
directament d’estudis de 5 anys (llicenciatures) però demostrant pel seu currículum que tenen
experiència reconeguda en recerca, coneixements profunds en els conceptes de Seguretat,
prevenció, risc, globalització, ordenament jurídic, etc. i a més demostrar-ho a través de
l’entrevista personal.
Els doctorands del curs 16/17 tenen formació jurídica, econòmica, política, sociològica, de les
ciències mèdiques, etc. però a l’entrevista prèvia a la seva admissió, es té en compte que tinguin
capacitat per assimilar nous coneixements i aplicar-los al desenvolupament de la seva recerca.
Les línies de recerca tan variades i multidisciplinars que oferim ens permeten acollir i distribuirlos de forma específica amb directors especialistes en les matèries triades com es reflecteix a
continuació:
Doctorand 1: Regulació de la gestió de les emergències i catàstrofes a les Illes Canàries.
Línia de recerca: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps i
sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc.
Doctorand 2: Drets i deures en els transplantaments. La seguretat de les persones.
Línia de recerca: Seguretat humana i drets humans.
Doctorand 3: Terrorisme i Protecció d’infraestructures crítiques.
Línia de recerca: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps i
sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc.
Doctorand 4: Salud Infantil-juvenil dels països en desenvolupament.
Línia de recerca: Dret global animal i estratègies d’aplicació i desenvolupament.
Doctorand 5 : Estudi de l’etiquetatge del benestar animal.
Línia de recerca: Dret global animal i estratègies d’aplicació i desenvolupament.
Doctorand 6: La mediació vers els desordres públics.
Línia de recerca: La prevenció integral en els diferents àmbits que afecten a la seguretat
humana: la seguretat pública i privada, la prevenció de la violència domèstica, la prevenció
de la violència armada, la protecció del medi ambient i del litoral, la protecció de la flora i la
fauna, etc.
Doctorand 7: Lideratge d’una organització policial d’àmbit local.
Línia de recerca: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps i
sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc.
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Doctorand 8: La conformitat. Riscos de la justícia negociada. Línia de recerca: La prevenció
integral en els diferents àmbits que afecten a la seguretat humana: la seguretat pública i
privada, la prevenció de la violència domèstica, la prevenció de la violència armada, la
protecció del medi ambient i del litoral, la protecció de la flora i la fauna, etc.
Doctorand 9: Repercussions jurídiques de les alteracions de límits.
Línia de recerca: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps i
sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc.
Doctorand 10: Els drets de la dona treballadora.
Línia de recerca: Història del dret social i de les institucions laborals
Doctorand 11: Línia de recerca: La prevenció integral en els diferents àmbits que afecten a
la seguretat humana: la seguretat pública i privada, la prevenció de la violència domèstica,
la prevenció de la violència armada, la protecció del medi ambient i del litoral, la protecció
de la flora i la fauna, etc.
Hi ha quatre línies de recerca que encara no han estat triades pels estudiants per encabir les
seves investigacions com són “La integració global a partir de la Organització Mundial del
Comerç”, “El dret del treball, de la seguretat social i de la prevenció de riscos laborals”, El dret
financer i tributari”, “La seguretat i prevenció del sistema internacional”, tot i que els professors
que la integren duen a terme una tasca de motivació i foment de la seva línia entre els estudiants
de nou ingrés.
Fins ara els doctorands han sabut escollir línies de recerca coherents amb els seus objectius i
amb la del programa que és formar experts en la gestió de la regulació i de la ciència del risc en
tots els seus aspectes i oferir una nova visió del dret global per a entendre el nou Estat regulador
i les tècniques de gestió i protecció de la Seguretat Humana.
El total d’alumnes en el doctorat en el curs 16/17 és de 39 alumnes, dels quals un 2.56% estan
becats, un 92% són de dedicació completa i un 7,69% tenen dedicació parcial.
Del total de 39 alumnes, un 56,41% provenen de la UAB, un 15.38% de la resta de Catalunya, un
23% de la resta d’Espanya i un 5,13% són de procedència internacional. Pel que fa al gènere, 10
són dones i 29 són homes. No hi ha cap estranger.
Els percentatges d’alumnes que han triat una o una altra línia de recerca són els següents:
36,36 % dels estudiants: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents
camps i sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc.
27,27% dels estudiants: La prevenció integral en els diferents àmbits que afecten a la seguretat
humana: la seguretat pública i privada, la prevenció de la violència domèstica, la prevenció de la
violència armada, la protecció del medi ambient i del litoral, la protecció de la flora i la fauna,
etc.
18,18 % dels estudiants: Dret global animal i estratègies d’aplicació i desenvolupament
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9,09% dels estudiants: Seguretat humana i drets humans
9,09% dels estudiants: Història del dret social i de les institucions laborals

1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de
les activitats formatives.
Pel que fa a la supervisió del doctorand, el doctorat en Seguretat humana i dret global segueix
el text normatiu de la UAB que estableix el procediment utilitzat per la Comissió acadèmica per
a l’assignació de tutor i de director. El document de compromís doctoral estableix els drets i
deures del director, del tutor i del doctorand i és el que es fa signar a les parts. Aquest document
es fa signar una vegada els sol·licitants són admesos al programa i inclou aspectes relatius als
drets de propietat intel·lectual i un procediment de resolució de conflictes.
A partir d’aquest moment, el director supervisa periòdicament el seu doctorand i verifica les
activitats relacionades amb el programa (obligatòries o optatives) que duu a terme. Durant el
curs 2016/2017 tots els directors han informat favorablement dels seus alumnes tot incidint en
que els doctorands han seguit les pautes acordades pel que fa al nombre de reunions establertes
entre ells i que han dut a terme les activitats de formació (obligatòries i potestatives) previstes
pel curs acadèmic.
Paral·lelament, es fa un seguiment anual de la tesi per part de la comissió de seguiment que té
l’encàrrec de supervisar la formació assolida durant el curs i el progrés d’elaboració de la tesi
doctoral.
La comissió de seguiment està formada per tres doctors, i avalua el progrés del pla de recerca
del doctorand, el desenvolupament del seu document d’activitats i l’informe del director de tesi
i del tutor acadèmic (si s’escau).
En casos excepcionals i degut a la llunyania del doctorand, la Comissió acadèmica del programa
de doctorat ha autoritzat substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un
format webex o vía Skype.
Els alumnes saben que el fet de no presentar-se a un seguiment anual sense cap justificació
comporta la baixa definitiva del doctorand en el programa, atès que l’avaluació positiva del
seguiment és un requisit indispensable perquè pugui continuar i matricular-se el curs següent.
Autovaloració: Un cop analitzada la informació i els indicadors corresponents, la coordinació
valora que aquest estàndard s’assoleix.

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques
del programa de doctorat i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.
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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.
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. El currículum del professorat es troba disponible a la web del departament
www.uab.cat/web/el-departament/professorat-1241679441388.html
En aquests moments s’està posant en marxa l’aula Moodle del programa de doctorat. Aquesta
aula serà un altre canal de comunicació entre la coordinació del programa de doctorat i els
alumnes. Aquí els alumnes també hi trobaran el calendari de les sessions i activitats, els materials
docents i els fòrum d’avisos.

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.

Autovaloració: Un cop analitzada la informació i els indicadors corresponents, la coordinació
valora que aquest estàndard s’assoleix.
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ)
La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i
implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua del programa.

3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de
doctorat, el seguiment i l’acreditació.
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,
desenvolupament i resultats del mateix, i també possibilita la detecció d’aspectes a millorar i la
introducció de millores.
Un cop elaborats i aprovats els 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
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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.
El 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).
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)
Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat
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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)

Autovaloració: Un cop analitzada la informació i els indicadors corresponents, la coordinació
valora que aquest estàndard s’assoleix.

Estàndard 4: Adequació del professorat
El professorat és suficient i adequat d’acord amb les característiques del programa de doctorat,
l’àmbit científic i el nombre d’estudiants.
4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada.
Tots els professors del programa de doctorat tenen una activitat de recerca acreditada. El
professorat participa en 10 projectes competitius i les línies de recerca han comptat amb
10 projectes de recerca competitiva d’alt nivell en els darrers anys garantint una constant
renovació del seu coneixement i del manteniment de la producció científica.
4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions.
El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del programa de doctorat,
l’àmbit científic i el nombre d’estudiants. Aproximadament dupliquem el nombre de professors
per doctorands, i a més, responen a línies de recerca variades que fan d’aquest doctorat un
programa multidisciplinar. Tots tenen dedicació exclusiva a la docència.
D’entre els 19 professors que integren el programa, 5 són Catedràtics d’Universitat i la resta són
professors Titulars d’Universitat. El 100% tenen sexennis i el 60% els tenen vius (40% vius i 20%
amb més de 5 publicacions indexades que equivalen a sexennis vius). Es va considerar adient
afegir 5 professors del Departament com a tutors (data de 22 de desembre de 2016), que no
estaven inclosos i que estaven fent una tasca de direcció de tesis doctorals.

Per al curs 16/17 han estat directors de tesis doctorals del nostre departament 4 professors més
(1 catedràtic, 1 professor titular i 2 professors amb contracte). En total 14 sexennis dels
directors.

4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesis.
La coordinació del programa de doctorat fomenta la direcció de tesis doctorals a través de les
diferents comissions executives del Departament animant als coordinadors d’àrea en aquesta
línia així com en les reunions de Consell de Departament de Dret públic i ciències històrico-
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jurídiques es fa una exposició de la conveniència de que els professors dediquin una part del seu
temps acadèmic a fomentar la recerca tot dirigint tesis doctorals.
Cal dir que les direccions de tesis formen part dels plans docents de cada professor. Un
desavantatge d’això és que les direccions es comptabilitzen a posteriori, és a dir, un cop llegida
la tesi, per la qual cosa no es compensen les hores dedicades a tutoria dins l’any acadèmic on
tenen lloc.

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.
Destaca una professora de la UMASS Lowell (Boston, EE.UU) que participa activament en el
nostre doctorat des de Boston, fent aportacions a la recerca dels nostres doctorands i
convidant-los a estades curtes a la seva Universitat.

Autovaloració: Un cop analitzada la informació i els indicadors corresponents, la coordinació
valora que aquest estàndard s’assoleix.

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

Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en
el programa de doctorat i per a la formació del doctorand són 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.

En general, disposem de les infraestructures pròpies de la UAB que faciliten l’accés al campus
mitjançant els diversos transports (autobusos, trens, taxis, etc.) i amb total mobilitat en els
edificis perquè hi ha total adaptabilitat dels espais. Disposem d’aules especials, biblioteques,
sales d’estudi, sales d’informàtica, sales d’actes, etc.
Els recursos materials que ofereix la UAB han estat els adequats, i són de qualitat, atès que les
instal·lacions han estat idònies tant per la seva mida, com per la seva sonoritat. La temperatura
de la sala ha estat sempre adequada. L’ergonomia de les cadires ha estat molt satisfactòria i els
recursos electrònics també. S’ofereix als doctorands les aules d’informàtica de la Facultat de
dret així com la Biblioteca.
El personal de biblioteca de Ciències Socials, en particular la Sra. Elisa Campos, sempre estan a
la disposició dels doctorands que ho requereixin i fins i tot organitzem cursos per major
rendibilitat dels recursos bibliogràfics. Els serveis informàtics també s’ofereixen per fer els
seguiments dels alumnes que opten pels seguiment on line.
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El personal de suport específic del Departament és insubstituïble. Comptem amb el cap de
Secretaria del Departament de Dret Públic que és el responsable principal d’oferir la informació
per dur a terme el procés administratiu de preinscripció en el programa de Doctorat i seguiment
posterior, així com de la resta de personal del Departament que ens ofereixen el suport
administratiu complementari. Formen un equip humà que transmet professionalitat, rigor i
atenció personalitzada als alumnes i professorat del Doctorat en Seguretat Humana i Dret
Global.
L’accés a la informació, a part de la que s’ofereix de forma personal, es garanteix també a través
de la web de la UAB, que assegura també l’accés als espais virtuals. L’alumnat disposa tanmateix
dels serveis administratius de l’Escola de Doctorat, així com dels serveix d’acollida, del Punt
d’Informació, del Punt d’Orientació i inserció laboral, de l’Oficina de Treball Campus, etc.
Pel que fa a les infraestructures tecnològiques, cal dir que el campus de la UAB està dotat de
xarxa wifi a la qual els estudiants de doctorat es poden connectar.

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge i
faciliten la incorporació al mercat laboral.
Els serveis generals de la UAB que donen suport al procés d’aprenentatge del doctorand i
faciliten la seva incorporació al mercat laboral són:
 Pla d’Acció Tutorial de la UAB que contempla tant les accions de promoció, orientació i
transició a la universitat, com les accions d’assessorament i suport als estudiants de la
UAB en els diferents aspectes del seu aprenentatge i el seu desenvolupament
professional.
 Escola de Doctorat que gestiona tots els programes de doctorat de la UAB i dóna
suport als més de 4000 estudiants a través del web, l’atenció personalitzada, etc.
o Programa de Doctorats Industrials i projectes European Joint Doctorates.
o Activitats formatives transversals organitzades per l’Escola de Doctorat
o Accions d’acollida i orientació organitzades per l’Escola de Doctorat: sessió de
benvinguda i Codi de Bones Pràctiques
 l'International Welcome Point
 Sessió d’orientació professional: I desprès del Doctorat què?
 Beques, mobilitat i ocupabilitat
 Mobilitat: Erasmus Estudis i Erasmus Pràctiques
 Servei d’ocupabilitat
 Serveis de la UAB: serveis cientificotècnics, biblioteques i documentació, idiomes,
esports, habitatge i salut.
El programa valora positivament aquests serveis que donen suports els doctorands en el
seu procés d’aprenentatge i incorporació laboral.
La UAB disposa d’una oficina d’acollida d’alumnes estrangers, l’International Welcome Point que
es situa a la plaça Cívica. Aquesta oficina dona suport als estudiants estrangers de nou accés per
ajudar-los a conèixer el campus, trobar allotjament, etc.
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Els doctorands de fora de Barcelona que duguin a terme estades per realitzar seminaris al
campus, o assistència a cursos, disposen de la possibilitat d’hostatjar-se als habitatges de la Vila
Universitària o a l’Hotel Campus i els oferim tota la informació que necessiten per fer les
reserves.
Fins i tot, en casos de doctorands estrangers (no és el cas pel curs 16/17) els directors han acollit
provisionalment a casa seva a l’alumne un o dos dies fins que ha trobat un habitatge.
Des de la coordinació del programa de doctorat, hi ha la voluntat de posar tota la informació
disponible pel que fa a beques adients per desenvolupar la investigació.
Pel que fa a la orientació acadèmica, el cap de la Secretaria i el responsable de gestió acadèmica
del departament, estan diàriament dedicats a la orientació administrativa pel que fa a gestions
internes, control, informació variada, beques, és a dir, tot el suport administratiu. Així com la
coordinació del programa que fa una orientació acadèmica sistemàtica a través del correu
electrònic i de les tutories programades.
Per facilitar la integració dels estudiants del programa de doctorat en la vida acadèmica
universitària es conviden a assistir a tots els seminaris de recerca organitzats fora de la
programació d’activitats del programa dins del Departament de Dret Públic i Ciències Hco.Jques.
En aquest sentit, es facilita també la comunicació entre els doctorands més veterans i aquells de
nou accés per fomentar l’intercanvi d’experiències vivencials del procés d’elaboració de la tesi
doctoral.
Pel que fa a les dades de satisfacció d’estudiants les dades disponibles mostren una satisfacció
global de 7,3 sobre 10 de la formació rebuda per aquesta branca (Ciències Socials i Jurídiques).

Autovaloració: Un cop analitzada la informació i els indicadors corresponents, la coordinació
valora que aquest estàndard s’assoleix.

Estàndard 6. Qualitat dels resultats

Les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents amb el perfil de formació.
Els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics i d’inserció laboral són adequats.
Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les
següents:
Obligatòries:
Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
Participació en seminaris interns del Departament
Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
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Optatives:
Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca
Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
Presentació d'una comunicació en jornada científica departamental

6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el
perfil formatiu pretès.
Els doctorands han pogut escollir temes de tesi relacionats amb les línies de recerca ofertades i
s’han aconseguit els objectius de formar experts en la gestió de la regulació i de la ciència del
risc en tots els seus aspectes així com oferir una nova visió del dret global per a entendre el nou
Estat regulador i les tècniques de gestió i protecció de la Seguretat Humana. Les activitats de
formació han estat adients per aquest objectiu com ho avalen els resultats expressats a través
de memòries de participació dels alumnes en cada una de elles.
Les dades relacionades a continuació fan referència a alumnes que van iniciar els seus estudis
de doctorat amb anterioritat a l’entrada en vigor del nou programa de doctorat perquè no hi ha
encara cap estudiant íntegre del RD99/2011 que hagi defensat encara la seva tesi doctoral. Com
que el programa és recent i no hi ha resultats quant a tesis llegides, fem els comentaris sobre
les tesis dels anteriors programes.
La relació de tesis doctorals defensades lligades a les línies de recerca es recullen a continuació:

-Doctorand 1: Sobirania econòmica i seguretat nacional: intervenció i participació de l’estat en
els mercats de capitals globals. Dipositada 12/9/16 i defensada el 11/11/16. Excel.lent Cum
Laude.
Línia de recerca: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps
i sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc.
Dedicació completa: 4 anys en total (1a.matrícula 11/1/12)
-Doctorand 2, La Intel·ligència basada en efectes per a la Seguretat humana de les Nacions
Unides. Dipositada 10/10/16 i defensada 24/11/16. Excel.lent Cum Laude.
Línia de recerca: Seguretat humana i drets humans.
Dedicació completa: 3 anys (1a.matrícula 7/2/13)
-Doctorand 3, Anàlisi de la ideologia gihadista i mesures pluridisciplinars per a combatre-la.
Dipositada 15/2/16 i defensada 11/3/16. Excel.lent Cum Laude.
Línia de recerca: La prevenció integral en els diferents àmbits que afecten a la seguretat
humana: la seguretat pública i privada, la prevenció de la violència domèstica, la prevenció
de la violència armada, la protecció del medi ambient i del litoral, la protecció de la flora i
la fauna, etc.
Oficina de Qualitat Docent-oqd.doctorat@uab.cat
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- Doctorand 4, La autonomia financera de les CCAA com a instrument de prevenció de riscos i
seguretat humana. La necessitat de redissenyar el sistema de finançament autonòmic des
de la perspectiva humanocèntrica. Dipositada 6/6/17 i defensada 19/7/17. Excel.lent Cum
Laude.
Línia de recerca: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps
i sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc. Dedicació completa: 3 anys
(1a.matrícula 27/1/14).

- Doctorand 5, La paraula en la ciència de la negociació. Dipositada 26/6/17 i defensada 20/9/17.
Excel.lent Cum Laude.
Línia de recerca: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps
i sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc. Dedicació completa: 3 anys
(1a.matrícula 6/2/14).
- Doctorand 6, L’impacte de la regulació administrativa en la fase prehospitalària del programa
de coordinació “codi infart agut de miocardi” a Catalunya. Dipositada 19/6/17 i defensada
18/9/17. Excel.lent Cum Laude.
Línia de recerca: Seguretat humana i drets humans. Dedicació completa: 4 anys
(1a.matrícula 19/3/13).
- Doctorand 7, El canal de denúncies internes en l’activitat empresarial com a instrument de
compliance. Dipositada 19/6/17 i defensada 18/9/17. Excel.lent Cum Laude.
Línia de recerca: El dret administratiu i el regulatory law d’àmbit global en diferents camps
i sectors: social, econòmic, financer, ambiental, laboral, immigració, religiós, lingüístic,
energètic, bancari, urbanístic, cultural, consum, mercats, etc. Dedicació completa: 4 anys
(1a.matrícula 7/2/13).

- Doctorand 8, La resposta penal davant la delinqüència juvenil crònica. Com prevenir la
reincidència. Dipositada 22/5/17 i defensada 4/7/17. Excel.lent Cum Laude.
Línia de recerca: La prevenció integral en els diferents àmbits que afecten a la seguretat
humana: la seguretat pública i privada, la prevenció de la violència domèstica, la prevenció
de la violència armada, la protecció del medi ambient i del litoral, la protecció de la flora i
la fauna, etc. Dedicació completa: 3 anys. (1a.matrícula 27/1/14)

La mitjana de duració del programa en els alumnes que han defensat la seva tesi durant el curs
16/17 és de 3-4 anys, és a dir, una mitjana de 3 seguiments.
Tots ells van dur a terme les activitats formatives que s’oferien en el programa.
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El 100% de les tesis han obtingut la màxima qualificació d’Excel.lent Cum Laude.
Entre les activitats formatives va destacar la titulada “Comunicar impactando en los demás” de
l’empresa New Thinking Company i que anava dirigida a millorar l’expressió verbal i la percepció
que els oients tenen de nosaltres a l’hora d’exposar els nostres projectes. Aquest seminari, va
servir per analitzar les paraules o frases que solem utilitzar, qué volem aconseguir amb la forma
de parlar en cada moment, si és eficaç o no, cóm podem millorar-lo, etc. És a dir, comunicar i
tenir èxit en la nostra comunicació.
La ponent és Coach Empresarial, Executiu i de figures públiques. Està especialitzada en
comunicació, lideratge i coatching per a relacions interpersonals. Té més de 14 anys
d’experiència en el camp de la direcció d’equips, consultoria en empreses i formació a directius
i els seus equips.

6.2. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa
de doctorat.
Els indicadors dels resultats acadèmics d’aquest doctorat són adequats a les característiques del
programa.
Les dades relacionades a continuació fan referència a alumnes que van iniciar els seus estudis
de doctorat amb anterioritat a l’entrada en vigor del nou programa de doctorat perquè no hi ha
encara cap estudiant íntegre del RD99/2011 que hagi defensat encara la seva tesi doctoral. Com
que el programa és recent i no hi ha resultats quant a tesis llegides, fem els comentaris sobre
les tesis dels anteriors programes:
El número de tesis defensades al curs 16/17 són 8.
La durada mitjana ha estat de 3 anys.
L’abandonament del programa ha estat de 9,68% per al curs 16/17.
Totes les Tesis han estat qualificades amb l’Excel·lent cum laude, és a dir, el 100%.
El 30% dels doctorands han realitzat estades de recerca.

6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
Les dades relacionades a continuació fan referència a alumnes que van iniciar els seus estudis
de doctorat amb anterioritat a l’entrada en vigor del nou programa de doctorat perquè no hi ha
encara cap estudiant íntegre del RD99/2011 que hagi defensat encara la seva tesi doctoral. Com
que el programa és recent i no hi ha resultats quant a tesis llegides, fem els comentaris sobre
les tesis dels anteriors programes:

Tots els alumnes que han defensat les seves tesis en el curs 16/17 són professionals destacats
en el seu àmbit sigui jurídic, mèdic o de seguretat. L’assoliment del doctorat per cada un d’ells
els ha permès fiançar uns coneixements relacionats amb la seguretat i el dret global i facilitar en
certs casos, l’ascens i la seva promoció interna.
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Des de la coordinació del programa de doctorat es fa un seguiment anuals de la situació dels
nous doctors. Alguns d’ells s’incorporen als equips investigadors del nostre departament i altres
traslladen la seva activitat de recerca a l’Administració pública o al sector privat on treballen.
Les dades d’inserció laboral en el nostre programa indiquen una taxa d’ocupació amb valors del
100%.

Autovaloració: Un cop analitzada la informació i els indicadors corresponents, la coordinació
valora que aquest estàndard s’assoleix.
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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

Indicadors de
seguiment4

Modificació
memòria?

Inici

Final

Coordinador del
programa

Juns
2018

Juliol
2018

No

Coordinador del
Programa

Juny
2018

Desembre
2018

no

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu

3

Poca planificació del
programa
d’activitats per
manca de
finançament

Dissenyar el
programa
d’activitats 6
mesos abans de
l’inici del curs

Contactar amb els ponents dels seminaris 6 mesos abans
per proposar-los les activitats fins i tot sense finançament

alta

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública

3

Es podria millorar i
individualitzar la
informació del
Programa de
Doctorat

Completar la
implantació del
SGIQ
1
ISUPD
15/16

Oferir més
informació sobre
activitats de
recerca

Implantació del
SGIQ

Oferir més informació a la web de la UAB

baixa

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 qualitat
Elaboració procés d’Acreditació de programes de doctorat
l’Escola de Doctorat
Elaboració procés de Satisfacció dels grups d’interès

Juliol
2016
Febrer
2017

Alta
Manca indicadors
satisfacció grups
d’interès

Ampliació
recollida
satisfacció grups

Programació enquesta doctors/es

Revisió SGIQ

Revisió SGIQ

Revisió processos SGIQ implantats abans 2016

Manca de retorn
formal

Obtenir un retorn
regular que ens
permeti avaluar el

Programació enquesta tutor/es doctorands

Secretària Acadèmica de
l’Escola de Doctorat

Octubre
2017

Responsable qualitat
Escola de Doctorat

Octubre
2017

Coordinador programa

Febrer
2018

Finalitzat
Octubre
2017

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

Desembre
2017
Octubre
2018
Desembre
2017

Informe
revisió SGIQ

Juny 2018

Actes reunions

No

Resultats
Resultats

Estàndard 4. Adequació del professorat
3

Organitzar una reunió anual amb els directors de tesi per
avaluar el grau de satisfacció del programa.
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grau de satisfacció
del professorat
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Pocs canals de
comunicació entre
els estudiants i
entre ells i els
professors la qual
cosa fa que manqui
la cohesió de grup

Que la coordinació
del programa
fomentés i
consolidés vies
comunicació entre
ells per reforçar la
cohesió de grup

Manca de formació
bàsica específica
sobre Seguretat

Lectures
fonamentals sobre
Seguretat Humana

Crear fòrums i dinàmiques entre els alumnes i entre els
alumnes i professors

alta

Coordinador programa

Gener
2018

Juny 2018

Coordinador del
programa

Juny
2018

Set 2018

No

Estàndard 6. Qualitat dels resultats
3

Obligar als alumnes a unes lectures bàsiques obligatòries i
organització d’un seminari per debatre.
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alta

Seminaris

No
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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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