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1. Objectiu
L’objectiu d’aquest procés és impulsar el desenvolupament professional, la millora de
l’ocupabilitat i la inserció laboral de qualitat de les doctores i doctors de l’Escola de Doctorat de
la UAB mitjançant:
- Activitats d’orientació professional
- La gestió del Doctorat industrial
- La gestió de la mobilitat internacional
- La generació d’idees i la emprenedoria
- Els convenis d’estada de recerca que es realitzen a d’altres institucions.
Els estudiants de doctorat que gaudeixen d’una beca de FPI, FPU, FI, etc. també poden fer la
recerca de la seva tesi en altres institucions de recerca, fet que pot facilitar la seva inserció laboral.
Els estudiants de doctorat també poden realitzar el seu doctorat en una empresa, sota les bases
de la Convocatòria de la Generalitat de Catalunya, Ministeri o bé pel seu compte.
Els doctorands també poden signar convenis amb altres institucions per recollida de dades, etc.

2. Àmbit d’aplicació
Aquest procés implica totes les persones que han defensat la seva tesi a l’Escola de Doctorat
de la UAB. Així mateix també poden estar implicats els doctorands dels darrers seguiments.

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 de Doctorat.
Aquelles propostes que afectin al procés marc es comunicaran a la Vicerectorat d’Alumnat i
d’Ocupabilitat i al Vicerectorat de Recerca i Transferència.

4. Documentació associada (inputs)
PS07_INP_01_ Informe dels resultat de les enquestes sobre la inserció laboral dels
doctors i doctores de les universitats catalanes de l’AQU
PS07_INP_02_ Resultats de les enquestes “LA INSERCIÓ LABORAL DELS DOCTORS I
DOCTORES DE LES UNIVERSITATS CATALANES” de la AQU
PS07_INP_03_ Carta de serveis del Servei d’Ocupabilitat
PS07_INP_04_ L’espai del Servei d’ocupabilitat del web de la UAB
PS07_INP_05_ L’espai de l’Escola de Doctorat del web de la UAB
PS07_INP_06_ Portals de feina acadèmica i recerca
PS07_INP_07_ Euraxess: http://agaur.gencat.cat/ca/internacionalitzacio/suport-alinvestigador/
PS07_INP_08_ Informes finals de les activitats formatives sobrem l’orientació
professional per al doctorat
PS07_INP_09_ Memòria d’activitat del Servei d’Ocupabilitat (web UAB)
PS07_INP_10_ Les activitats transversals que ofereix la UAB
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5. Documentació generada (outputs)
Documentació

Ubicació

Gestor/a

PS07_OUT_01_Model d’enquesta per als
doctorands

One Drive del
SGIQ de Doctorat

Cap de la Unitat
Tècnica de Doctorat

PS07_OUT_02_Enllaç al resultat de les
enquestes doctorands

Web de l’OGID

OGID

PS07_OUT_03_Memòries de l’Escola de
Doctorat

Web de l’Escola de
Doctorat

Secretaria Acadèmica
de l’Escola de
Doctorat

6. Revisió i millora
El procés es revisa periòdicament en funció dels resultats obtinguts cada curs acadèmic. La
responsabilitat d’aquesta revisió, i la implantació de les propostes de millora, recau en la
secretaria acadèmica de l’Escola de Doctorat.
El resultats de les Enquestes i de les activitats es valoren a la Junta Permanent i al Comitè de
Direcció de l’Escola de Doctorat
Es revisen fonamentalment:
 Els indicadors del resultat sobre l’activitat formatives transversals que es realitza
a la Universitat per a la millora de l’ocupabilitat dels doctors.
 Les dades de les enquestes pel que fa a la pregunta sobre l’ocupabilitat.
 Les dades de la Memòria anual del Servei d’Ocupabilitat.
 La memòria de l’Escola de Doctorat, amb les xifres de doctorats industrials i les
xifres de mobilitat del seu alumnat.

7. Indicadors de seguiment
Codi
Indicador
PS07_IND_01 Activitats transversals
sobre ocupabilitat:
Nombre de persones
que han assistit a
sessions formatives
PS07_IND_02 Nombre participants del
centre en el programa de
mobilitat Erasmus
Estudis i Pràctiques

PS07_IND_03 Nombre de doctors sota
convenis del Doctorat
industrial
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Ubicació
Memòria ED
Aula Moodle de
doctorat
Estadístiques
servei
d’Ocupabilitat.
Memòria d’activitat
del Servei
d’Ocupabilitat
Memòria de
l’Escola de
Doctorat

Gestor/a
Responsable de
Projectes
Estratègics
Vicegerència de
Recerca
Servei d’Ocupabilitat
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PS07_IND_04 Nombre de doctors sota
convenis d’estades en
institucions per a la
recollida de dades
PS07_IND_05 Nombre de becaris de
doctorat d’altres
institucions
PS07_IND_06 Resultats de les
enquestes sobre el grau
de satisfacció dels
doctorats
PS07_IND_07 Inserció laboral dels/de
les doctors/res I: taxa
d'ocupació, atur i
inactivitat (QC0218)
PS07_IND_08 Nombre de becaris de
doctorat implicats en la
docència universitària. O
nombre ECTS impartits
per alumnes de doctorat

Memòria de
l’Escola de
Doctorat

Unitat de Convenis

Recerca

Vicegerència de
Recerca

web de la UAB

OQD i Escola de
Doctorat

Intranet UAB

OGID

sigm@ - Document
d’Activitats –
Col·laboració en
tasques docents

Unitat Tècnica de
Doctorat

8. Desenvolupament del procés
8.1 Activitats formatives transversal relacionades amb l’orientació professional
El Director de l’Escola de Doctorat juntament amb la Secretària Acadèmica i el responsable de
l'oficina de Projectes estratègics organitza una sèrie d’activitats per donar suport i formació als
estudiants de doctorat. Aquestes activitats permeten als estudiants de doctorat adquirir les
competències i habilitats necessàries per desenvolupar una carrera professionals i per
maximitzar les seves oportunitats. En el següent enllaç trobareu detallada total la informació.
La relació d’activitats per als Investigadors postdoctorals i project managers que s’hi organitzen
de forma específica estan detallades en aquest enllaç

8.2 Programa de Doctorat Industrial
En el Pla de doctorat industrial les persones doctorandes desenvolupen la seva formació
investigadora dins d'una empresa o entitat, en col·laboració amb les universitats catalanes,
desenvolupant un projecte que donarà lloc a la seva tesi doctoral. El objectiu del programa és
contribuir a la competitivitat de la indústria catalana, al hora que s’estrenyen les relacions entre
el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca. A més, i com a
conseqüència d’aquesta integració Universitat-Empresa, s’està facilitant la integració dels doctors
i doctores de la UAB en el mon laboral.
Des de l'inici d'aquest Pla, la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat de
104 projectes atorgats (17% del total). Els àmbits dels projectes han sigut principalment de les
ciències de la salut i biomèdiques, ciències socials i ciències experimentals i de la vida.
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8.3. Activitats relacionades amb mobilitat professional internacional
La Unitat Tècnica de l’Escola de Doctorat posa en coneixement de l’alumnat que demana fer
estades en empreses o centres de investigació internacionals el programa Erasmus+ Pràctiques
i el programa UAB Exchange Programme Traineeships.
L’alumnat que disposa de beques PFI (pròpies de la UAB) i FPU tenen la obligació de participar
en la docència universitària. També hi ha l’alumna que disposa d’altres beques (FI, FPI) o
contractes que contemplen la possibilitat de participar en la docència universitària. En tots
aquests casos, a traves de la seva participació en la docència universitària s’estan assolint
competències i experiència que afavorirà la incorporació laboral dels alumnes després del
doctorat..

8.4. Altres activitats relacionades amb emprenedoria
La Unitat Tècnica de l’Escola de Doctorat posa en coneixement dels estudiants de doctorat amb
interessos en l’emprenedoria del Programa UAB Emprèn, gestionat pel Servei d’Ocupabilitat.
També difon i promociona les activitats de campus en l’àmbit de la generació d’idees.

8.5. Activitats relacionades amb la carrera professional de les doctores i doctors
de l’Escola de Doctorat (UAB Alumni)
Els programes de doctorat convoquen per a cada curs acadèmic l’atorgament dels premis
extraordinaris del seus programes de les seves doctores i doctors. Alguns programes poden tenir
en compte la carrera professional en els indicadors per a l’atorgament de premi extraordinari. Els
programes de doctorat recullen informació sobre la seva carrera professional un cop defensada
la tesi.
La Unitat Tècnica de l’Escola de Doctorat informa als nous doctores i doctors de l’existència de
l’associació “Alumni UAB” i els hi facilita la seva inscripció. Els objectius principals de l’associació
“Alumni UAB” són generar un sentiment de pertinença a la UAB i oferir una potent cartera de
serveis enfocada a la inserció laboral.
A traves d’aquesta associació les doctores i doctors de l’escola poden establir noves relacions
professionals i personals que els hi permetrà desenvolupar una xarxa de coneixement que
potenciarà la seva carrera professional.
A més a més, “Alumni UAB” ofereix l diferents activitats al voltant del desenvolupament de la
carrera professional, les podeu trobar resumides en el següent enllaç.

8.6. Participació dels grups d’interès
Grups d’interès

Forma de participació

Estudiants de Doctorat i les doctores i doctors

És el grup d’interès objecte d’aquest procés. Els
estudiants de doctorat participen
en les
activitats formatives i amb els diferents
programes de mobilitat.
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Les doctores i doctors participen en les activitats
d’“Alumni UAB” i proporcionant informació
sobre la seva carrera professional, en el
moment en què es convoquen els premis
extraordinaris.

8.7. Informació pública
Aquest procés genera informació específica que es publica a l’espai de l’Escola de Doctorat del
web de la UAB així com la informació general a la home de la universitat.

8.8. Rendició de comptes
Aquest procés genera informació específica que es publica a l’espai de l’Escola de Doctorat del
web de la UAB així com la informació general a la home de la universitat.
I se’n informa a la Juntes Permanent i al Comitè de Direcció.
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9. Diagrama de flux
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