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Seguiment

Verificació

cada 3 anys

Modificació

Acreditació

Millora contínua
SGIQ
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Objectius de l’acreditació
Millora del programa: eina útil per a la gestió del programa
de doctorat que permeti l’avaluació interna del seu
desenvolupament a partir de l’anàlisi dels valors d’uns
indicadors/informacions, amb l’objectiu de poder fer el
diagnòstic de la realitat i elaborar propostes de millora.

Renovació de la verificació: autorització per continuar
programant el programa de doctorat durant 6 anys més.
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Seguiment i acreditació

Alineació dels processos de
seguiment i d’acreditació.
Seguiment

Acreditació

Comparteixen:
•
•
•
•
•

Indicadors
Informació pública
Estàndards de valoració
Estructura de l’informe
Enfocament a la millora contínua

L’informe de seguiment ha de ser
evidència en el procés d’acreditació.
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Seguiment i acreditació
Diferents
nivells de detall
i extensió!

Autoinforme d’acreditació

Informe de seguiment
• Presentació del programa
• Procés elaboració informe
• Valoració estàndards
• Qualitat del programa
• Informació pública
• SGIQ
• Professorat
• Suport a l’aprenentatge
• Resultats
• Valoració i pla de millora
• Evidències

RELLEVANTS!

• Presentació del programa
• Procés elaboració informe
• Valoració estàndards
• Qualitat del programa
• Informació pública
• SGIQ
• Professorat
• Suport a l’aprenentatge
• Resultats
• Valoració i pla de millora
• EVIDÈNCIES
• VISITA EXTERNA
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Titulacions amb inici d’acreditació 2019
Característiques:
•

Implantació inicial al curs acadèmic 2014/15 (abans de 6
anys des de la data de verificació)

•

Planificació UAB-AQU-DGU segons normativa, programes
de doctorat i calendari de visites externes dels comitès

•

amb dades fins el curs acadèmic 2017/18
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Titulacions amb inici d’acreditació 2018
Antropología Social y Cultural
Biología y Biotecnología Vegetal
Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina
Biotecnología
Ciencia de los Alimentos
Ciencia de Materiales
Ciencia y Tecnología Ambientales
Cirugía y Ciencias Morfológicas
Comunicación y Periodismo
Demografía
Ecología Terrestre
Economía, Organización y Gestión
Educación
Filología Española
Física
Genética
Geografía

Geología
Historia Comparada, Política y Social
Historia del Arte y Musicología
Informática
Ingeniería Electrónica y de Telecomunic.
Matemáticas
Medicina
Medicina y Sanidad Animales
Microbiología
Neurociencias
Persona y Sociedad en el Mundo
Contemporáneo
Producción Animal
Psiquiatría
Química
Sociología
Traducción y Estudios Interculturales
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Procés

Guia d’Acreditació d’AQU

Actualització
RUCT

3 Informe visita i
d’acreditació
(CAE i CA)

4 Resolució
(CU-MECD)

2 Avaluació externa
(Visita – CAE)
1 Autoavaluació
(Autoinforme - CAI)

CAI: Comitè d’avaluació interna
CAE: Comitè d’avaluació externa
CA: Comissió d’acreditació
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1.-Autoinforme

Guia d’Acreditació d’AQU

1
Inputs per a l’anàlisi i elaboració autoinforme
•
•
•
•
•
•

Informació pública
Indicadors DATA o DATADASH/ SIQ
Memòria verificació i modificacions
Informe de seguiment
Model autoinforme amb indicacions
Guia acreditació AQU (amb rúbriques)

Característiques continguts autoinforme
•
•
•
•

Reflexió sobre el desenvolupament del programa de
doctorat i evolució respecte el disseny verificat
Valoració basada en informació pública, indicadors i
evidències
Equilibrat entre aspectes positius i aspectes a millorar
Aportació d’evidències i execucions dels doctorands
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme

Estàndard 1: Qualitat del programa
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 en el MECES.
1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands
és adequat i el seu nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les línies
de recerca del programa i el nombre de places ofertes.
1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau,
de les activitats formatives.
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme

Estàndard 1: Qualitat del programa
Evidències que s’han de considerar i aportar en el procés d’acreditació:
• Memòria verificada actualitzada (disponible a l’apartat de qualitat docent del web de la
universitat
• Informe de verificació i, si escau, de modificació substancial, disponibles ambdós al Portal
d’informes d’avaluació d’AQU.
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme

Estàndard 1: Qualitat del programa
Indicadors que s’han de considerar en el procés d’acreditació:
•
•
•
•
•
•
•
•

 Accés al SIQ
 Accés al DATA

Oferta de places (disponible al SIQ i al DATA)
Demanda (font: coordinació del PD)
Doctorands matriculats de nou ingrés (disponible al SIQ i al DATA)
Total de doctorands matriculats (disponible al SIQ i al DATA)
% de doctorands matriculats a dedicació completa/parcial (disponible al SIQ i al DATA)
% de doctorands matriculats amb beca (disponible al SIQ i al DATA)
% de doctorands estrangers matriculats (disponible al SIQ i al DATA)
% de doctorands provinents d’estudis de màsters d’altres universitats (disponible al SIQ i
al DATA)
• % de doctorands segons requeriments d’accés (complements de formació) (disponible al
SIQ i al DATA)
• % d’estudiants segons línia de recerca (font: coordinació del PD)
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme

Estàndard 2: Pertinència informació pública
La institució informa de manera adequada tots els grups
d’interès sobre les característiques del programa de
doctorat i sobre els processos de gestió que en
garanteixen la qualitat.
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.
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.
2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca el programa de doctorat.
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme

Estàndard 3: Eficàcia SGIQ
La institució disposa d’un SGIQ formalment establert i
implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat
i la millora contínua del programa de doctorat.
3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de
doctorat, el seguiment i la seva acreditació.
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a
la gestió eficient dels programa de doctorat.
3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l’adequació i, si escau, es
proposa un pla de millora per optimitzar-lo.
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1.-Autoinforme

Guia d’Acreditació d’AQU
RELLEVANT!!!

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.
4.2. El professorat és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les
seves funcions.
4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de
tesis.
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.
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1.-Autoinforme

Guia d’Acreditació d’AQU
RELLEVANT!!!

Estàndard 4: Adequació del professorat
Evidències que s’han de considerar i aportar en el procés d’acreditació:
• Projectes de recerca competitius en vigor en què l’IP sigui professor del programa (font:
coordinació del PD).
• Professorat que participa en projectes de recerca competitius vigents (font: coordinació
del PD).
• Contribucions científiques del professorat rellevants en l’àmbit del programa (font:
coordinació del PD).
• Professorat estranger entre el professorat que dirigeix tesis doctorals i entre el que
imparteix activitats formatives (font: coordinació del PD)
• Resultats de les accions de foment de la direcció de tesis doctorals (font: coordinació del
PD)
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1.-Autoinforme

Guia d’Acreditació d’AQU
RELLEVANT!!!

Estàndard 4: Adequació del professorat
Indicadors que s’han de considerar en el procés d’acreditació:

 Accés al SIQ
 Accés al DATA

• Nombre de directors/es de tesis defensades (disponible al SIQ i al DATA)
• % de sexennis vigents dels directors de tesis defensades de la UAB (disponible al SIQ al
DATA)
• % de sexennis vigents del professorat del programa (font: coordinació del PD + OGID)
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme

Estàndard 5: Eficàcia sistemes suport 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.
5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge i
faciliten la incorporació al mercat laboral.
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme

Estàndard 5: Eficàcia sistemes suport aprenentatge
Evidències que s’han de considerar i aportar en el procés d’acreditació:
• Qualitat del recursos materials
• Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral
• Documentació sobre el suport i orientació als doctorands/pla d’acció tutorial
 Accés al SIQ
 Accés al DATA
• Satisfacció dels doctorands amb el programa (disponible al SIQ i al DATA). Dades extretes
de l’Enquesta d’inserció laboral. Els resultats es mostren per branca.
• Satisfacció dels directors de tesis amb el programa (disponible properament)
Indicadors que s’han de considerar en el procés d’acreditació:

19

Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme
RELLEVANT!!!

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.
6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el
perfil formatiu pretès.
6.2. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme
RELLEVANT!!!

Estàndard 6: Qualitat dels resultats
Evidències que s’han de considerar i aportar en el procés d’acreditació:
• Desenvolupament del programa i la recollida i anàlisi dels resultats per a la millora
• Relació de les tesis doctorals generades en el marc del programa (6.1) indicant el seu
títol, data de lectura i qualificació obtinguda, cum laude, menció internacional i un enllaç
al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. També cal una relació de les tesis doctorals en
procés avançat d’elaboració i previsió de lectura.
• Relació de les activitats formatives amb nombre de doctorands participants, sistemes
d’avaluació i resultats (6.1)
• Informes de seguiment de doctorands (6.1)
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Guia d’Acreditació d’AQU

1.-Autoinforme
RELLEVANT!!!

Estàndard 6: Qualitat dels resultats
Indicadors que s’han de considerar en el procés d’acreditació:
• Nombre de tesis defensades a dedicació completa/parcial (6.2) (disponible al SIQ i al
DATA)
• Durada mitjana del programa de doctorat a dedicació complerta/parcial (6.2) (disponible
al SIQ i al DATA)
 Accés al SIQ
• % d’abandonament del programa (6.2) (disponible al SIQ i al DATA)
 Accés al DATA
• % de tesis amb la qualificació cum laude (6.2) (disponible al SIQ i al DATA)
• % de doctors amb menció internacional (6.2) (disponible al SIQ i al DATA)
• Nombre de resultats científics de les tesis doctorals (6.2) (font: coordinació del PD)
• % de doctorands que han realitzat estades de recerca (6.2) (font: coordinació del PD)
• Taxa d’ocupació (6.3) (disponible al SIQ i al DATA. Font: enquesta d’inserció laboral-AQU).
Els resultats es mostren per branques.
• Taxa d’adequació de la feina als estudis (6.3) (disponible al SIQ i al DATA. Font: enquesta
d’inserció laboral-AQU). Els resultats es mostren per branques.
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1.-Autoinforme

Guia d’Acreditació d’AQU

Traçabilitat
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1.-Autoinforme

Guia d’Acreditació d’AQU
Informació
pública +
NEBULA!!!
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2.-Avaluació externa

Guia d’Acreditació d’AQU

 Informe de revisió de l’autoinforme presentat, per resoldre
dubtes i ampliar, si escau, la informació requerida per a la
visita externa.
 Visita externa per contrastar i validar les evidències
aportades. Audiències amb els agents implicats.
 Emissió d’informe de visita externa amb avaluació per
estàndards.
S’assoleix en
progrés
d’excel·lència

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

• Es poden presentar al·legacions a tots els informes

No s’assoleix
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Guia d’Acreditació d’AQU

3.-Informe públic d’acreditació

La Comissió Específica d’Avaluació-AQU emet al mateix temps l’informe
d’acreditació de titulació basat en l’informe de la visita externa i altra
documentació del programa, si escau.
La valoració global pot ser:
(Criteris per a l’acreditació pàg. 17 Guia d’acreditació AQU)

En progrés d’excel·lència

Acreditat (Favorable)

Acreditat
Amb condicions

No acreditat (Desfavorable) (extinció del programa)
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Guia d’Acreditació d’AQU

3.-Informe públic d’acreditació

Criteris per a les valoracions globals:
En progrés d’excel·lència




Cap estàndard en condicions
Mínims dos estàndards en progrés d’excel·lència (un d’ells: 4 o 6)
Mínim subestàndards 4.1 (recerca acreditada) i 6.1 (nivell tesis doctorals) en progrés
d’excel·lència

Amb condicions




Tres estàndards en condicions
o
Dos estàndards en condicions (un d’ells: 4 o 6)
o
Subestàndard 6.1 (nivell tesis doctorals) en condicions

No acreditat

Extinció programa

 Algun estàndard no assolit: 1, 4, 5 o 6
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Guia d’Acreditació d’AQU

4.-Resolució d’acreditació

AQU comunica el resultat de l’acreditació a la Generalitat de
Catalunya, al MECD, al Consejo de Universidades i a la
Universitat.

El Consejo de Universidades emet la resolució d’acreditació
corresponent i actualitza el RUCT en funció del resultat de
l’acreditació.
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Organització procés acreditació
Programa
 Nomenament del CAI
 Elaboració de l’autoinforme

Oficina de Qualitat Docent

 Exposició pública de l’autoinforme i
aprovació (comissió del programa i
JP Doctorat)
 Preparació visita externa

 Indicadors DATA / SIQ
 Directrius/indicacions acreditació
 Model d’autoinforme
 Model classificació evidències
 Calendari
 Assessorament tècnic

 Al·legacions als informes (si escau)

Suport tècnic programa

- Revisió tècnica Autoinforme
- Suport a les al·legacions ( si escau)

 Tramesa a AQU/EACAT
documentació.
 Interlocució amb l’AQU

de

la

 Recollida d’indicadors i evidències
 Creació i gestió d’un espai Nebula o
similar com a repositori d’evidències
 Revisió tècnica Autoinforme
 Interlocució amb l’OQD
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Calendari acreditació 2019
2018
Abril

Inici del procés

Maig

Juny

Juliol

Elaboració autoinforme i recollida evidències
(suport tècnic programa de doctorat)

Setembre

Revisió del
suport tècnic

Tramesa
autoinforme
final i
evidències a
OQD

Octubre

Novembre

Revisió final OQD

Exposició pública,
aprovació i
tramesa AQU

Desembre

Gener

Informe
AQU
revisió

Anàlisi
AQU

Al·legacions
informe revisió

Revisions OQD amb el suport tècnic del programa

2019

Febrer

Anàlisis AQU
Organització visita externa

Març

Abril

Visita
externa

Maig

Avaluació visita externa i
informes previs AQU

Juny

Presentació
al·legacions

Informes
definitius
AQU

Dates pendent d’acordar amb AQU
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Oficina de Qualitat Docent
www.uab.cat/sistema-qualitat
oqd.doctorat@uab.cat
93.581.23.85
@oqd_UAB
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