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1. Objectiu 

L’objectiu del procés és garantir l’aplicació dels perfils d’ingrés en els programes de 
doctorat, les condicions d’accés i els perfils de sortida de les doctores i doctors de 
l’Escola de Doctorat 

 
2. Àmbit d’aplicació 
 
El present procés implica tots els programes de doctorat que s’imparteixen a l’Escola 

de Doctorat de la UAB. 
 
3. Propietat del procés. 
 

Propietat: la Secretaria Acadèmica de l’Escola de Doctorat, que té la responsabilitat de 
supervisar el procés, dur a terme el seu seguiment i proposar millores i garantir-ne la 
seva implementació, amb la col·laboració de la Junta Permanent de l’Escola de 
Doctorat. 
 
Responsable de la gestió: Cap de la Unitat Tècnica de Doctorat que s’encarrega de la 
gestió del procés, de la documentació, del manteniment dels indicadors, de la detecció 
de punts febles, de la proposta de millores i de fer la revisió periòdica del procés. 

 
4. Documentació associada (inputs) 
 

INPUTS 

PC01_INP_01_ Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 

PC01_INP_02_ Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado 

PC01_INP_03_ 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  

PC01_INP_04_ Memòries de les titulacions dels programes de doctorat 

PC01_INP_05_ Legalització de documents oficials estrangers 

PC01_INP_06_ Perfils d’ingrés i de graduació – Fitxa web de cada programa de 
doctorat –Admissió (Requisits i Criteris) 

PC01_INP_07_ Condicions d’accés, admissió i selecció – Fitxa web de cada 
programa de doctorat –Admissió (Sol·licitud d’Admissió) 

 
 

5. Documentació generada (outputs) 
 
Outputs  Ubicació  Gestor/a  

PC01_OUT_01_ Propostes 
d’admissió dels programes 
de doctorat 

Arxiu de l’Escola de 
Doctorat 

Responsable d’admissions 
de l’Escola de Doctorat 

PC01_OUT_02_ Resolució 
d’admissió dels programes 
de doctorat 

Arxiu de l’Escola de 
Doctorat 

Responsable d’admissions 
de l’Escola de Doctorat 

PC01_OUT_03_ Resolució 
de la Junta Permanent de 
reincorporació als programes 
de doctorat   

Web de l’Escola de 
Doctorat 

Junta Permanent de 
Doctorat  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/31/pdfs/A04349-04360.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/31/pdfs/A04349-04360.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
https://www.uab.cat/doc/normativa-doctorat-RD99-2011.pdf
https://www.uab.cat/doc/normativa-doctorat-RD99-2011.pdf
https://www.uab.cat/doc/normativa-doctorat-RD99-2011.pdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/estructura-dels-estudis/doctorats-verificats-1345711330653.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/Legalizaciones.aspx
http://www.uab.es/doctorat
http://www.uab.es/doctorat
http://www.uab.es/doctorat
http://www.uab.es/doctorat
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/junta-permanent/resolucions-1345790711393.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/junta-permanent/resolucions-1345790711393.html


PC01. Definició de perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis    3 

 

PC01_OUT_04_ Resolució 
de convalidacions d’estudis 
estrangers 

Web de l’Escola de 
Doctorat 

Junta Permanent de 
Doctorat  

PC01_OUT_05_Cartes de 
Preadmissió (Model 
preadmissió castellà/anglès) 

 

Intranet de la UAB, espai 
Doctorat: accés/admissió 
Arxiu de l’Escola de 
Doctorat 

Responsable d’admissions 
de l’Escola de Doctorat 

PC01_OUT_06_Resolució 
d’admissió de la Junta 
Permanent de les tandes 
de preinscripció 

Arxiu de l’Escola de 
Doctorat 

Responsable d’admissions 
de l’Escola de Doctorat 

 
 
6. Revisió i millora 
 
El procés es revisa anualment en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. 
La responsabilitat de l’esmentada revisió, així com de la implantació de les propostes de 
millora, recau en la Secretaria Acadèmica de l’Escola de doctorat, amb el suport de la 
Cap de la Unitat Tècnica  

Es revisen fonamentalment els següents aspectes:  

 Actualització dels perfils d’accés i de graduació dels programes de doctorat.  

 Existència o no d’instruments per captar el perfil real dels estudiants 
matriculats i de les doctores i doctors en un programa.  

 Es revisen les dades de les doctorandes i doctorands que han abandonat i de 
quins àmbits i dels que no han superat el seguiment. Així com dels estudiants 
de doctorat que no s’han presentat al seguiment. 
 

 
7. Indicadors 
 

Codi Indicadors Ubicació Gestor/a 

PC01_IND_01 Doctorands admesos segons les 
diferents vies d’accés 
(titulacions) 

Aplicatiu 
Sigm@ 

Unitat 
Tècnica de 

Doctorat 

PC01_IND_02 Percentatge de matrícules 
respecte de dades d’admissió 
matrícula 

Aplicatiu 
Sigm@ 

Unitat 
Tècnica de 

Doctorat 

PC01_IND_03 Resultats Enquesta de 
Satisfacció de Doctors i Doctores 
de la UAB) 

Aplicatiu Nebula 
 

Web “Qualitat” 
UAB 

OQD 

PC01_IND_04 Percentatge de doctorands que 
han abandonat el programa de 
doctorat (no s’han matriculat el 
curs següent) 

Intranet UAB OGID 

PC01_IND_05 Percentatge de doctorands que 
no han superat l’avaluació 

Aplicatiu 
Sigm@ 

Unitat 
Tècnica de 

Doctorat 

https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/junta-permanent/resolucions-1345790711393.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/junta-permanent/resolucions-1345790711393.html
https://intranet-nova.uab.es/doc/model-preadmissio-departaments-2021.docx
https://intranet-nova.uab.es/doc/model-preadmissio-departaments-2021.docx
http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/el-sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-sgiq-1345754231341.html#e4
http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/el-sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-sgiq-1345754231341.html#e4
https://intranet-nova.uab.es/doctorats
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PC01_IND_06 Percentatge doctorands 
admesos respecte als preinscrits. 
Total i per tandes  

Aplicatiu 
Sigm@ 

Unitat 
Tècnica de 

Doctorat 

PC01_IND_07 Percentatge de denegacions de 
cada programa de doctorat 

Aplicatiu 
Sigm@ 

Unitat 
Tècnica de 
Doctorat 

PC01_IND_08 Percentatge de estudiants de 
doctorat que no han s’han 
presentat a l’avaluació 

Aplicatiu 
Sigm@ 

Unitat 
Tècnica de 
Doctorat 

 
 
8. Desenvolupament del procés (procediment) 

 
8.1  Activitats relacionades amb el disseny dels perfils d’ingrés i de 

graduació dels estudiants de nou accés  
 
8.1.1 Perfil d’ingrés  

 
Durant l’elaboració de la proposta de Memòria dels programes de doctorat, les 
comissions acadèmiques de cada programa de doctorat (CAPD), mitjançant una anàlisi 
prèvia dels marcs de referència normatius i un estudi de les situacions del reials decrets 
antics de doctorat i de l’entorn social i professional, defineixen les característiques 
personals i acadèmiques que es consideren adequades per a les persones que desitgin 
començar els estudis de doctorat. El mateix Reial Decret 99/2011 especifica les 
competències i les capacitats per als programes de doctorat. El procés d’aprovació de 
la proposta de Memòria s’especifica en el Procés PE03. Creació i disseny de programes 
de doctorat. Mapa dels programes de doctorat. 
 

8.1.2 Condicions d’accés, admissió i selecció 
 

En el procés PE03 Creació i disseny dels programes de doctorat, així com en el PS03 
d’Organització acadèmica s’especifica els passos implicats per a l’aprovació de les 
memòries propostes dels programes de doctorat, com en el circuit d’admissió. 
 
L’admissió a les universitats públiques espanyoles i les condicions d’accés als 
ensenyaments universitaris oficials de doctorat estan regulades pel Reial decret 99/2011 
de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
Els criteris d’accés i admissió generals els dirigeix i coordina l’Escola de Doctorat, i els 
requisits d’accés específics i criteris de selecció és cada programa de doctorat, 
mitjançant la seva CAPD qui els aplica, d’acord amb la memòria verificada de cada 
programa de doctorat.  
Les CAPD mitjançant el coordinador del seu programa de doctorat fan la proposta de 
resolució d’admissió, un cop el personal d’administració i serveis que li dona suport ha 
fet la validació acadèmica de les sol·licituds. L’ Escola de Doctorat, un cop certifica que 
els requisits d’admissió general es compleixen emet la resolució d’admissió i n’informa 
a cadascun dels candidats, tant admesos com no admesos.  
També s’elabora la llista d’espera en funció si hi ha més sol·licituds que places. 
Cada programa de doctorat, a partir de la proposta de calendari general que proposa 
l’Escola de Doctorat, determina quantes i quines tandes d’admissió vol fer per al seu 
programa, i si escau, si en fa reserva de places, que ha d’haver aprovat prèviamen t la 
Junta Permanent de l’Escola de Doctorat. 
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Per a les resolucions denegatòries, els programes de doctorat indiquen els motius de 
denegació que seran indicats en les resolucions de denegació per als candidats. Els 
candidats denegats podran presentar recurs, d’acord amb la normativa general.  
Per a la matrícula dels doctorands es configuren els calendaris de preinscripció i les 
candidates i candidats, a través de la web: Serveis d’intranet en el seu apartat 
preinscripció a doctorat, es preinscriuen, aportant tota la documentació corresponent als 
criteris indicats en la memòria del programa de doctorat. Un cop les persones 
preinscrites son admeses, hauran de matricular-se per poder fer efectiva la seva 
admissió i cursar el doctorat.  
 

8.1.3 Perfil de graduació 
 
S’entén per “perfil de graduació” el conjunt de coneixements i de competències que han 
de tenir les doctorandes i els doctorands en concloure un programa de Doctorat. 
La definició dels perfils de graduació la realitzen les Comissions acadèmiques de cada 
programa de Doctorat que són les encarregades del disseny de la proposta de programa 
de Doctorat, en el marc de l’elaboració de la memòria del programa que cal presentar a 
la verificació (procés PE03). 
El perfil de les doctores i els doctors es relaciona directament amb les competències 
definides per als programes de doctorat en el RD 99/2011, així com en la memòria del 
programa de doctorat. 
 

8.2  Difusió dels perfils d’ingrés, graduació i accés 
 
La informació sobre els perfils d’ingrés i graduació i sobre l’accés  en les doctorats es 
pot consultar a través de les web de l’Escola de Doctorat (Procés PS06. Informació 
pública i rendició de comptes).  
 

8.3  Revisió i actualització dels perfils d’ingrés i de graduació 
 

Les comissions acadèmiques dels programes revisen periòdicament el perfil d’ingrés i 
de graduació en el marc de les activitats relaciones en el procés PC09 Seguiment,  
avaluació i millora dels programes de doctorat i el procés PC11 d’Acreditació de 
programes de doctorat, amb la participació de la Secretaria Acadèmica de l’Escola de 
Doctorat. 
Es valora principalment el percentatge de matrícules en relació als admesos. 
Si es considera necessària l’actualització dels perfils, s’inicia el procés de modificació 
del programa de doctorat d’acord amb el procés PC10. 

 

8.4  Participació dels grups d’interès 
 

Grups d’interès Forma de participació 

Junta Permanent de l’Escola de 
doctorat 

Sancionen la definició dels perfils 
d’ingrés i graduació proposats per 
la Comissió acadèmica del 
programa de doctorat  que elabora 
la memòria del programa de 
doctorat (procés PE03) 

Agents socials (ocupadors/res) La seva opinió sobre els perfils de 
les doctores i doctors es recollida 
en les reunions amb els 
coordinadors dels programes de 
doctorat en el marc dels processos 
PC03 i PC11. 

https://sia.uab.es/
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
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I de les reunions amb els tutors de 
les empreses que participen en els 
doctorats industrials i membres 
aliens a les universitats que 
participen en els tribunals de tesi 
 
Consulta al Consell Social de la 
UAB 

Estudiants de doctorat, doctores i 
doctors, directores i directors i 
tutores i tutors i personal 
d’administració i serveis. 
Membres de les Comissions 
acadèmiques dels programes de 
doctorat 

Debats a les comissions 
acadèmiques dels programes de 
doctorat, a la Junta Permanent i a 
les Enquestes de satisfacció 
(procés PS05) 

 

8.5  Informació pública 
 

Tant els perfils d’ingrés com els perfils de graduació i les condicions d’accés a cada 
programa de doctorat, així com els resultats acadèmics, es troben accessibles a través 
de la Fitxa de cada programa de doctorat. L’esmentada Fitxa és accessible a través de 
la web de l’Escola de Doctorat o a través del home de la UAB (uab.cat) 

 
http://www.uab.cat → Estudiar → Doctorat 

 
 

8.6  Rendició de comptes 
 

La rendició de comptes s’efectua a traves de l’informe de seguiment/acreditació dels 
programes de doctorat (processos PC09 I PC11) que es fa arribar a la Junta Permanent 
per a la seva aprovació, a l’Oficina de Qualitat Docent perquè ho trameti a l’Agencia de 
Qualitat Universitària (AQU), i es publica a la web de l’Escola de Doctorat (apartat de 
qualitat de cada programa de doctorat i a l’apartat general del SGIQ de l’Escola de 
Doctorat.    
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9 Diagrama de Flux 

  


