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1. Objectiu 
 
Aquest procés queda  sota el procés marc UAB que porta el mateix nom i que de 
manera general estableix com objectiu generals disposar del nombre de professors 
adequat, amb les millors capacitats i vetllar pel desenvolupament de les seves 
competències professionals per tal de garantir la qualitat de la docència.  
 
En el àmbit de l’Escola de Doctorat, l'objectiu d'aquest procés és participar amb els 
Departaments per assolir i mantenir una dotació apropiada de personal docent i 
investigador (PDI) per tal que els programes de doctorat es puguin desenvolupar 
adequadament, així com vetllar per a que el professorat pugui exercir les seves 
competències en les millors condicions possibles i de aquesta manera garantir la 
qualitat docent de les tesis doctorals i dels programes de doctorat. 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest procés serà d’aplicació per al personal docent i investigador (PDI) que formen 
part dels programes de doctorat de la UAB, així com del personal encarregat de 
impartir les activitats formatives transversals organitzades per l’Escola de Doctorat. 
 
3. Propietat del procés 
 

Propietat: el procés és propietat del Director/directora de l’Escola de Doctorat, que 
vetlla per la supervisió i el seguiment del desenvolupament del procés i proposa 
accions de millora l’equip de direcció de  l’Escola de Doctorat. 
 
4. Documentació associada (inputs) 
 

PE04_INP_01_Ley Orgánica 4/2007 de 12 d’abril, per la qual es modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades  
PE04_INP_02_Llei 1/2003 de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya  
PE04_INP_03_Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic  
PE04_INP_04_ Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat 

PE04_INP_05_ Reglament de l'Escola de Doctorat UAB 

PE04_INP_06_Reglament de personal acadèmic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona aprovat el 17 de novembre de 2010. Última modificació de 13 de desembre 
de 2017  

PE04_INP_07_Acord del Consell de Govern del 20 de desembre de 2006 sobre la 
carrera acadèmica del professorat de la UAB  

PE04_INP_08_Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les 
universitats catalanes publicat al DOGC del 14/2/2007  

PE04_INP_09_Model de dedicació acadèmica del professorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona aprovat pel Consell de Govern de 13 de desembre de 2017  

PE04_INP_10_Model de Plantilla Teòrica del PDI dels Departaments i de les Unitats 
Docents Hospitalàries de la UAB aprovat pel Consell de Govern de 13 de desembre 
de 2017  

PE04_INP_11_Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de 
la UAB  

PE04_INP_12_Manual d’acollida del personal docent i investigador novell de la UAB  

PE04_INP_13_Memòries de verificació dels Programes de Doctorat (apartat de 
Personal Acadèmic)  

PE04_INP_14_Informes d’acreditació dels Programes de doctorat (Estàndard 4).  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_73404783_1.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719-C.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/reglament-escola-doctorat-ca
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719-C.pdf
https://www.uab.cat/iDocument/270/916/57-2006_linies_generals_carrera_academica.pdf
https://www.uab.cat/iDocument/270/916/57-2006_linies_generals_carrera_academica.pdf
https://www.uab.cat/iDocument/45/346/DECRET_COLLECTIU_PERSONAL_DOCENT_I_INVESTIGADOR.pdf
https://www.uab.cat/iDocument/45/346/DECRET_COLLECTIU_PERSONAL_DOCENT_I_INVESTIGADOR.pdf
http://www.uab.cat/doc/Presentaco-debatdelModel-deDedicacioAcademica-CPA31102017
http://www.uab.cat/doc/Presentaco-debatdelModel-deDedicacioAcademica-CPA31102017
http://www.uab.cat/doc/Mode-plantillesteoriques-PDI-departamentsUnitatDocentHospitalaries-CPA31102017
http://www.uab.cat/doc/Mode-plantillesteoriques-PDI-departamentsUnitatDocentHospitalaries-CPA31102017
http://www.uab.cat/doc/Mode-plantillesteoriques-PDI-departamentsUnitatDocentHospitalaries-CPA31102017
https://www.uab.cat/doc/Normativa_carrecs_academics_gestio_direccio
https://www.uab.cat/doc/Normativa_carrecs_academics_gestio_direccio
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/manual-d-acollida-aspectes-generals-1345688404590.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/estructura-dels-estudis/doctorats-verificats-1345711330653.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
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5. Documentació generada (outputs) 
 

Documentació Ubicació Gestor/a 

PE04_OUT_01_Propostes de 
nomenament i cessament de la 
Secretària Acadèmica de l’ED 

Unitat de xarxa de 
l’Escola de Doctorat 

Administració de 
l’Escola de Doctorat 

PE04_OUT_02_Propostes de 
nomenament i cessament dels 
coordinadors dels programes de 
doctorat. 

Unitat de xarxa de 
l’Escola de Doctorat 

Administració de 
l’Escola de Doctorat 

PE04_OUT_03_Propostes de 
nomenament i cessament del 
professorat que formarà part de la 
CAPD 

Unitat de xarxa de 
l’Escola de Doctorat 

Administració de 
l’Escola de Doctorat 

PE04_OUT_04_ Convenis de 
col·laboració docent amb institucions 
externes per al nomenament de 
professorat vinculat 

Unitat de xarxa de 
l’Escola de Doctorat 

Administració de 
l’Escola de Doctorat 

PE04_OUT_05_Proposta de cursos 
específics per la formació del 
personal docent 

Unitat de xarxa de 
l’Escola de Doctorat 

Administració de 
l’Escola de Doctorat 

 
 
6. Revisió i millora 
 

El procés es revisa periòdicament en funció dels resultats obtinguts anualment així 
com específicament en finalitzar els processos relacionats. La responsabilitat 
d’aquesta revisió i de la implantació de les propostes de millores recau en el director 
de l’Escola de Doctorat. 
 
 
7. Indicadors de seguiment 
 

Codi Indicador Ubicació Gestor/a 

PE04_IND_01 Nombre de nomenaments i 
cessaments de coordinadors 
/coordinadores de programes de 
doctorat. 

Unitat de xarxa de 
l’Escola de Doctorat 

Àrea de PAS 

PE04_IND_02 Nombre de nomenaments i 
cessaments de membres de la 
Comissions Acadèmiques dels 
Programes de doctorat... 

Unitat de xarxa de 
l’Escola de Doctorat 

Administració 
de centre 

PE04_IND_03 Valoració mitjana a l’enquestes 
de titulats i titulades de doctorat 
sobre la valoració de la tasca feta 
pels directors i directores. 

Enquestes de 
Satisfacció de 

l’Escola de Doctorat 

Gestora de 
Qualitat 

PE04_IND_04 Valoració de satisfacció dels 
directors i directores.  

Enquestes de 
Satisfacció de 

l’Escola de Doctorat 

Gestora de 
Qualitat 

PE04_IND_05 Nombre de professorat que 
assisteix als cursos específics de 
formació. 

Memòries 
d’Activitats 

(Web de Qualitat 
Docent) 

OQD 

 

https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/enquestes-de-satisfaccio-1345764773960.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/enquestes-de-satisfaccio-1345764773960.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/enquestes-de-satisfaccio-1345764773960.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/enquestes-de-satisfaccio-1345764773960.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/enquestes-de-satisfaccio-1345764773960.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/enquestes-de-satisfaccio-1345764773960.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/memoria-d-activitats-1345692958486.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/memoria-d-activitats-1345692958486.html


 

 

PE04. Política i gestió del PDI    4 

  

 
8. Desenvolupament del procés  
 
L’Equip de Govern de la UAB és el responsable de definir la política del personal 
docent i investigador (PDI) (PE04 del SIGQ de la UAB). Correspon als Departaments 
vetllar per la correcta aplicació de la política de PDI. 
 
 
8.1 Dedicació acadèmica del professorat  
 
Els Departaments són els responsables d’assignació de la docència, i de vetllar per 
una distribució adequada de la càrrega docent entre el professorat, donant compliment 
als drets i deures del professorat segons el RDL 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, al Conveni Col·lectiu per al Personal Docent de les 
Universitats Catalanes, al Reglament del Personal Acadèmic de la UAB, així com a la 
resta de normatives que els són d’aplicació. 

 
Els programes de doctorat, a traves de les Comissions Acadèmiques, són els que 
orienten als estudiants de doctorat en la cerca dels director/a o tutor/a de la tesi, i 
aquestes CAPD són les responsables directes de l’assignació de directors/res o de 
tutors/res a un determinat projecte de tesi. Aquest procediment esta descrit en detall 
en el procés PC03. Finalment el departament es el responsable de gestionar el 
reconeixement de la dedicació docent i investigadora dels director/a o tutor/a seguint la 
normativa de dedicació docent de la UAB. 
 
L’Escola de Doctorat participa d’aquest procés de la següent manera: 
 

1) Valora l’activitat docent del professorat (Procés PS05). 
2) Proposa i incentiva activitats de formació i d’innovació docent  

(Procés PS01 del SGIQ de la UAB). En primer lloc s’han de detectar las 
necessitats formatives dels directors/es de tesi, i després proposar a la 
unitat de formació la organització de cursos específics. Una vegada 
organitzat se’n fa la difusió corresponen.  

3) El Director/a de l’Escola, o per delegació la Secretari/a Acadèmic/a, signa el 
pla docent individuals de cada un dels director/a com a responsable del 
centre. 

 
8.2 Càrrecs acadèmics de direcció i gestió 
 
El model de càrrecs de direcció i de gestió està definida a la Normativa en matèria de 
càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, dissenyada per l’Equip de Govern 
i aprovada pel Consell de Govern el 5 de març de 2014, modificada pel Consell de 
Govern el 4 de desembre de 2019, de 30 de gener de 2020 i de 30 de setembre de 
2020. 
 
El director de l’Escola de doctorat coordina la gestió càrrecs acadèmics de direcció i 
gestió. Proposa el nomenament i el cessament de les persones que hauran de 
desenvolupar els càrrecs.  
Els càrrecs que es gestionen són: 
 
-Secretari/a Acadèmic, El rector/rectora es qui fa el nomenament o cessament 
d’aquest càrrec a proposta del director de l’Escola. 
 
-Coordinador/a dels programes de doctorat. El departament o Institut propi 
responsable del programa fa la proposta de nomenament, des de l’Escola de Doctorat 
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es comprova que acomplexi els requisits i s’envia aquesta proposta perquè el rector/ra 
en faci la designació. 
 
-Membre de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). El 
coordinador del programa de doctorat fa la proposta de nomenament i cessament dels 
professors que formen part de la CAPD, el Director/a de l’Escola, o per delegació la 
Secretari/a Acadèmic, signa les designacions i cessaments.  
 
8.3 Provisió de places de PDI  
L’Equip de Govern de la UAB és el responsable de la definició de la política de provisió 
de places del PDI que és aprovada pel Consell de Govern, i es recull al model de 
plantilla teòrica del PDI aprovat al Consell de Govern del 13 de desembre de 2017. 
 
 
8.4 Drets i deures del PDI  
Els drets i els deures del PDI es desenvolupen segons el RDL 5/2015, de 30 d’octubre 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al Conveni Col·lectiu per al Personal Docent de 
les Universitats Catalanes, al Reglament del Personal Acadèmic de la UAB així com a 
la resta de normatives que els són d’aplicació. En cas d’incompliment detectat des de 
la Facultat, el Deganat es coordina amb els Departaments per trobar solucions 
específiques. 
 
8.7. Participació dels grups d’interès 
 

Grups d’interès  Forma de participació  
 

Professorat (Coordinadors/es, 
Membres de la CAPD, directors/es) 
 
Alumnat  
 

 
Comitè de direcció i Junta Permanent 
 

 
 

8.8. Informació pública 
 
La informació sobre els càrrecs acadèmics i de gestió (Secretari/a acadèmica, 
coordinadors/res, etc, es pública a al lloc web de l’Escola de Doctorat i dels Programes 
de Doctorat 
 
L’oferta dels  tutors actius de cada programes de doctorats es manté contínuament 
actualitzada en el portal web de l’Escola de Doctorat, dins de la informació de cada 
programa (Pestanya Línies de Recerca): 
 

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

 
Pel que fa la informació dels/ de les directors/res de tesis Doctorat és publica en el 
moment de fer la Difusió del Dipòsit de Tesis dels estudiants de doctorat 
 
8.9. Rendició de comptes 
 
La rendició de comptes als diferents col·lectius es realitza a través dels òrgans 
col·legiats i comissions de debat següents: 
 

 Comissió de Doctorat 

 Comitè de Direcció 

 Junta Permanent de l’Escola de Doctorat 

https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/publicitat-de-les-tesis-dipositades-1345682725563.html
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9. Diagrama de flux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


