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1. Objectiu
L’objectiu del present procés és impulsar i gestionar el doctorat industrial i donar suport
als doctorands, recercadors i programes de doctorat implicats.

2. Àmbit d’aplicació
Aquest procés és d’aplicació a tots els estudiants de doctorat de la UAB implicats en els
doctorats industrials , així com als seus directors, tutors i coordinacions dels programes
de doctorat.

3. Propietat del procés
Propietat: Secretaria Acadèmica de l’Escola de Doctorat, que té la responsabilitat de
supervisar el procés, dur a terme el seu seguiment i garantir la implementació de les
millores.
Responsable de la gestió: Cap de la Unitat Tècnica de Doctorat
Aquelles propostes que afectin al procés marc es comunicaran al Vicerectorat d’Alumnat
i d’Ocupabilitat i al Vicerectorat de Recerca i Transferència.

4. Documentació associada (inputs)
Inputs
PC05_INP_01_ Bases Convocatòria Generalitat
PC05_INP_02_ Convocatoria Ministerio de Ciencia e Innovación
PC05_INP_03_ Model de conveni Generalitat
PC05_INP_04_ L’espai web de l’Escola de Doctorat (Procediment Doctorat
Industrial)
PC05_INP_05_ L’espai web dels doctorats industrials de l’Escola de Doctorat
PC05_INP_06_ Web del Doctorat Industria de la Generalitat de Catalunya
PC05_INP_07_ Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els
ensenyaments oficials de doctorat
PC05_INP_08_ Normativa acadèmica UAB doctorat
PC05_INP_09_ Model de cartell que s’envia per fer difusió
PC05_INP_10_ Projecte de la Menció de doctorat industrial presentada pel
doctorant
PC05_INP_11_ Certificats de les Activitats Formatives de la Menció de Doctorat
Industrial
PC05_INP_12_ Memòria del Doctorant avalada pels directors, tutor i coordinació del
programa de doctorat
PC05_INP_13_ Certificat de l’empresa o informe de vida laboral
PC05_INP_14_ Model de conveni d’altres institucions

5. Documentació generada (outputs)
Documentació
PC05_OUT_01_ Conveni per al Doctor
Industrial
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Ubicació
Unitat en xarxa la Unitat
de convenis

Gestor/a
Unitat de
Convenis
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PC05_OUT_02_ Llistat de convenis signat
Generalitat
PC05_OUT_03_ Resolució de la Junta
Permanent
PC05_OUT_04_ Llistat de convenis signats
(altres institucions)

Sigm@- Expedient
Doctorant
Unitat en xarxa de la
Unitat de convenis
Web UAB

Unitat de
Convenis
Junta
Permanent
Unitat de
Convenis

Unitat en xarxa de la la
Unitat de convenis

6. Revisió i millora
El procés es revisa periòdicament 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 Doctorat.

Es revisen fonamentalment els següents aspectes.


Eficàcia i eficiència de les diferents fases del procés.



Volum de treball de les diferents instàncies participants en el procés.



Nombre de persones que assisteixen a les sessions de difusió que es fan als
recercadors i centres interessats i al nombre de projectes que s’obtinguin.



Nombre de doctorands que varen començar un projecte amb el Doctorat industrial
l’hagin finalitzat i sol·licitat el seu títol de doctor

7. Indicadors
Codi
PC05_IND_01

PC05_IND_02

PC05_IND_03

PC05_IND_04

Indicador
Número de propostes de
Doctorat Industrial
concedides per curs
acadèmic vs les altres
universitats catalanes
Nombre de doctorands que
finalitzen el Doctorat amb la
menció de Doctorat industrial
(Tesis llegides sota el
conveni de Doctorat
Industrial )
Nombre d’assistents a les
reunions per presentar als
recercadors el Doctorat
industrial
Número d’actes de promoció
del Doctorat Industrial per
curs acadèmic
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Ubicació
Unitat en Xarxa
de l’Escola de
Doctorat

Gestor/a
Unitat de
Convenis

Unitat en Xarxa
de l’Escola de
Doctorat

Unitat Tècnica
de l’Escola de
Doctorat

One Drive
Processos SGIQ
de l'ED => Dades
Indicadors
Processos
One Drive
Processos SGIQ
de l'ED => Dades
Indicadors
Processos

Unitat de
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Unitat de
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PC05_IND_05

PC05_IND_06

Nombre d’estudiants de
doctorat que abandonen el
projecte del doctorat
industrial
Nombre d’estudiants que
necessiten d’una quarta
matrícula per finalitzar la
seva tesis doctoral

Unitat en Xarxa
de l’Escola de
Doctorat

Unitat de
Convenis

Unitat en Xarxa
de l’Escola de
Doctorat

Unitat de
Convenis

8. Desenvolupament del procés
La Unitat de Convenis de l’Escola de Doctorat periòdicament prepara reunions
informatives i accions de promoció dels doctorats adreçades a estudiants de doctorat i
a directors i tutors de tesis doctoral.
En aquest circuit s’inicia en el moment que qualsevol estudiant de doctorat sol·licita
iniciar un conveni de doctorat industrial. Aquesta sol·licitud es pot iniciar per diferents
vies, per una banda, la convocatòria d’ajuts per als Doctorats Industrials de la
Generalitat, així com la convocatòria dels Ajuts per part del Ministeri, així com sol·licituds
de conveni fora d’aquestes dues convocatòries.

8.1 Elaboració i aprovació del Conveni sota el Doctorat Industrial
Un cop hi ha la resolució de les diferents convocatòries o bé les diferents sol·licituds, la
Unitat de Convenis de l’Escola de Doctorat, gestiona el conveni del doctorat industrial
amb tots els implicats, empresa, doctorand I universitat per a la seva signatura.
En el conveni es fixaran aspectes de protecció de dades, de possibles patents, etc .

8.2 Matriculació del Doctorand/Doctoranda Sota el Conveni de Doctorat
Industrial
Tots els candidats han de fer també la sol·licitud d’admissió al programa de doctorat,
segons el procés PC01 i fer la seva matriculació seguint el procés indicat al PS03. No
obstant la seva matrícula tindrà una peculiaritat, en funció de qui fa l’abonament de la
matrícula, pot ser mitjançant centre de cost (si és un recercador UAB) o bé per factura
(si no és UAB) es gestiona la formalització del pagament.
Els doctorands estan sotmesos al mateix procés que la resta de doctorands, han de fer
el seu pla de recerca, el seu document d’activitats, el document de compromís I la
signatura del codi de bones practiques. Han de cursar també les activitats obligatòries
per al doctorat industrial I les obligatòries del programa de doctorat .

8.3 Seguiment anual i Dipòsit de la Tesi Doctoral
Els estudiants de doctorand anualment hauran de passar el seguiment segons el procés
detallat al PC07 del seu projecte, i un cop finalitzat hauran de fer el dipòsit de la seva
tesi seguint el procés PC04

8.4 Sol·licitud de la Menció de Doctor/a Industrial
Un cop han finalitzat la tesi, els estudiants de doctorat hauran de sol·licitar a la Junta
Permanent de l’Escola de Doctorat, mitjançant l’enllaç indicat, la resolució de la seva
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sol·licitud, tal I com s’indica en el procediment publicat a la web de l’Escola de
Doctorat.
La resolució de la mateixa, estarà disponible en el seu expedient de Sigma, així com a
la web de l’Escola de Doctorat (Junta Permanent)
Un cop el doctorand ha defensat la seva tesi, I té la resolució favorable I ha sol·licitat el
títol, en aquest s’hi inclourà la menció per al doctorat industrial.

8.4 Participació dels grups d’interès
Grups d’interès
Estudiants de doctorat
Directors de tesi

Forma de participació
Enquestes de satisfacció de doctors i
doctores de la UAB
Enquestes de satisfacció de
Directors/res de Tesis d Doctorals de la
UAB

8.6. Informació pública
La informació rellevant al Doctorat Industrial es manté contínuament actualitzada en el
portal web de la UAB:
http://www.uab.cat → Estudiar → Doctorat→Doctorat Industrial

Pel que fa a l’Escola de Doctorat la informació del procediment per a la obtenció del
Doctorat Industrial és accessible a través del web de l’Escola i es manté actualitzada.

8.7 Rendició de comptes
La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada a través de la seva
participació als òrgans col·legiats i a les comissions de debat de l’Escola de Doctorat
següents:


Junta Permanent

També es poden consultar les xifres i informació pública al web de Doctorats Industrial
de la Generalitat de Catalunya.
Així com a la publicació de les dades a la memòria de l’Escola de Doctorat

8.8. Procediments d’aquest procés
Codi

Procediment
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PC05_PRD_01

Procediment del doctorat
industrial a seguir a l’Escola
de Doctorat un cop signat el
conveni

Unitat en Xarxa;
Procediments
de l’Escola de
Doctorat

Unitat
Tècnica de
Doctorat

PC05_PRD_02

Preparació i enviament del
llistat de
doctorands/doctorandes sota
el conveni de Doctorat
Industrial

Unitat en Xarxa
de l’Escola de
Doctorat

Unitat de
Convenis

PC05_PRD_03

Comprovació de requisits per
a la obtenció de la Menció de
Doctor/a Industrial

Unitat en Xarxa
de l’Escola de
Doctorat

Unitat
Tècnica de
Doctorat

Sigm@
PC05_PRD_04

PC05_PRD_05

PC05_PRD_06

Introducció a sigm@ de les
activitats realitzades sota el
conveni de Doctorat Industriañ

Web de l’Escola

Introducció a sigm@ de dades
del Doctorat Industrial a la
Inscripció de la Tesis del
doctorant/doctoranda
(Document d’activitats - (Vídeo
tutorial de com entrar les
activitats))

Unitat en Xarxa
de l’Escola de
Doctorat

Ajut a la Matrícula de Doctorat
Industrial

Unitat en Xarxa
de l’Escola de
Doctorat
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Doctorant/da

Sigm@
Unitat
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Doctorat
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9. Diagrama de flux
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