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Context seguiment doctorat
ESG-Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’EEES
(ENQA, Consell de ministres d’Educació, Bergen 2005 - Erevan 2015)

1.1 Política d’assegurament de la qualitat
1.9 Seguiment permanent i revisió periòdica dels programes
1.10 Assegurament extern de manera cíclica
RD 1393/2007, ordenació ensenyaments univers. oficials
• verificació (acreditació prèvia, ex-ante)
• seguiment (el primer, al 3r any d’implantació)
• modificació
• acreditació (renovació acreditació, ex-post, 6 anys)
RD 99/2011, ensenyaments oficials doctorat

Marc VSMA
Guia AQU

SGIQ Escola Doctorat UAB
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SGIQ Escola de Doctorat
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Marc VSMA

Seguiment

Verificació

cada 3 anys

Modificació

Acreditació

Millora contínua
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Marc VSMA

Seguiment

Verificació

cada 3 anys

Modificació

Acreditació

SGIQ
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Objectiu seguiment
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.
Si algun aspecte d’un programa de doctorat no acaba de funcionar
adequadament, el procés de seguiment és l’oportunitat de detectar-ho i
d’implantar les accions de millora corresponents. Si no es detecta fins a
l’acreditació, podria ser una indicació de que el seguiment no s’ha implantat
de forma adequada.

Evidència per a l’acreditació: serà, juntament amb la visita externa que es
farà als programes, serà la principal evidència per a l’acreditació dels
programes de doctorat.
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Seguiment 2016 (dades curs 2015/16)
Programes de doctorat amb implantació inicial al curs acadèmic 2012/13 i 2013/14 i coordinats per la UAB:
6 titulacions implantades al curs acadèmic 2012/13:

Anàlisi Econòmica

Aqüicultura

Creació i Gestió d’ Empreses, Entrepreneurship & Managemement

Filologia Anglesa

Història de la Ciència

Psicologia Clínica i de la Salut
32 titulacions implantades al curs acadèmic 2013/14:

Antropologia Social i Cultural

Biologia i Biotecnologia Vegetal

Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Biotecnologia

Ciència de Materials

Ciència dels Aliments

Ciència i Tecnologia Ambientals

Cirurgia i Ciències Morfològiques

Comunicació i Periodisme

Demografia

Ecologia Terrestre

Economia, Organització i Gestió/Economics, Management & Organization

Educació

Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions

Filologia Espanyola

Física

Informes de
seguiment 2016


















Genètica
Geografia
Geologia
Història Comparada, Política i Social
Història de l’Art i Musicologia
Informàtica
Matemàtiques
Medicina
Medicina y Sanitat Animals
Microbiologia
Neurociències
Persona i Societat en el Món Contemporani
Producció Animal
Psiquiatria
Química
Traducció i Estudis Interculturals
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Seguiment 2017 (dades curs 2016/17)
Programes de doctorat amb implantació inicial al curs acadèmic 2014/15 i coordinats per la UAB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arqueologia Prehistòrica
Biologia Cel·lular (implantació prevista inicialment per al 13/14)
Ciència política, polítiques públiques i relacions internacionals / Politics, Policies and International Relations
Comunicació Audiovisual i Publicitat
Cultures en Contacte a la Mediterrània
Dret
Economia Aplicada
Farmacologia
Filosofia
Immunologia Avançada
Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Llengües i Cultures Romàniques
Seguiment per la universitat coordinadora
Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública
(Interuniversitaris no coordinats per la UAB):
Mitjans, Comunicació i Cultura
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
• Biodiversitat
Psicologia de la Comunicació i Canvi
• Ciències Cognitiva i Llenguatge
Psicologia de la Salut i de l'Esport
• Estudis de Gènere: Cultura, Societats i
Seguretat Humana i Dret Global
Polítiques
Sociologia (implantació prevista inicialment per al 13/14)
• Psicologia de l’Educació
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
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Calendari 16/17

2017
Juliol

Setembre

7 14 27

Octubre

15

Presentació
Procés
Seguiment
16/17

Inici
elaboració
informe
seguiment

Enviament
documentació
suport

2018
Novembre

Desembre

Gener

15

Febrer

...

Juny

31

Límit Aprovació JPED
entrega
Enviament
ISPD
AQU
definitiu Publicació web

Límit
entrega
ISPD
per a revisar

Retorn
Revisió
AQU 16/17

Període
revisió
IPSD
Retorn
revisió
AQU 15/16
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Procés
Elaboració informe
Disponibilitat
informació/indicadors

(anàlisi basada en
informació /
indicadors /
evidències)

Aprovació i dipòsit
informe

Publicació web i
tramesa AQU

Revisió tècnica informe

Feedback AQU
(opcional)
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Procés

OQD
Coor.PD
Elaboració informe
Disponibilitat
informació/indicadors

(anàlisi basada en
informació /
indicadors /
evidències)

Aprovació i dipòsit
informe

Publicació web i
tramesa AQU

Revisió tècnica informe

Feedback AQU
(opcional)
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Informacions / indicadors
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Informacions / indicadors
1. Definició indicadors

•
•
•
•

Reunions conjuntes AQU-universitats per fixar criteris comuns de càlcul
Per poder construir indicadors cal disposar de les dades (Sigm@ i altres)
Disponibilitat d’indicadors al llarg del temps des de la implantació
Possibilitat d’anàlisi d’indicadors històrics

2. Disponibilitat indicadors:
•

Indicadors disponibles al DATA (DataWareHouse de la UAB)

3. Visualització indicadors
•
•

Indicadors disponibles al SIQ (Sistema d’indicadors de qualitat)
AQU-Winddat (futur)
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Informacions / indicadors
Dimensió/Estàndard

Qualitat del
Programa
formatiu

Adequació del
professorat
Eficàcia dels sistemes de
suport a l'aprenentatge

Indicador
Nombre de places ofertes
Demanda
Doctorands matriculats de nou ingrés
Nombre total de doctorands matriculats
Percentatge de doctorands estrangers matriculats
Percentatge de doctorands provinents d'estudis de màster d'altres
universitats respecte matriculats de nou ingrés
Percentatge de doctorands matriculats a temps parcial
Percentatge de doctorands amb beca
Percentatge de doctorands segons requeriments d'accés
Percentatge de doctorands segons línia de recerca
Nombre de directors de tesis defensades
Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades
Satisfacció dels doctorands amb els estudis
Taxa de repetició del programa
Satisfacció dels directors de tesi amb els estudis

Disponibilitat al
DATA
Sí
No (coordinador PD)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No (coordinador PD)
Sí
Sí
Sí
Sí
No
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Informacions / indicadors

Dimensió/Estàndard

Indicador

Qualitat dels
resultats

Nombre de tesis llegides a temps complet
Nombre de tesis llegides a temps parcial
Durada mitjana del programa de doctorat a temps complet
Durada mitjana del programa de doctorat a temps parcial
Percentatge d'abandonament del programa
Percentatge de tesis amb la qualificació "cum laude"
Percentatge de doctors amb menció internacional
Nombre de resultats científics de les tesis doctorals

Inserció Laboral

Percentatge de doctorands del programa de doctorat que han realitzat
estades de recerca
Taxa d'ocupació, d’atur i d’inactivitat
Taxa d'adequació de la feina als estudis:
nivell doctorat, universitari i no universitari

Disponibilitat al
DATA
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No (coordinador PD)
Lectura i 2/3 anys
després
Pendent

Sí
Sí
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Informacions / indicadors

Coordinacions PD

Sigm@
TCS

Altres

DATA
https://dwh.uab.es/ieportal/

Públic web
Fitxa PD

SIQ
http://siq.uab.cat/siq_doc

Sistema d’indicadors de Qualitat
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Informacions / indicadors

17

Informacions / indicadors
Exportar a Excel
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Informacions / indicadors
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Procés
Coord.PD
Elaboració informe
Disponibilitat
informació/indicadors

(anàlisi basada en
informació /
indicadors
/documentació)

Aprovació i dipòsit
informe

Publicació web i
tramesa AQU

Revisió tècnica informe

Feedback AQU
(opcional)
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Elaboració informe
Inputs per a l’anàlisi i elaboració ISPD
•
•
•
•
•

Informació pública
Indicadors DATA / SIQ
Memòria verificació i modificacions
Model ISPD amb indicacions
Guia AQU

Característiques continguts ISPD
• Reflexió sobre el desenvolupament del
programa de doctorat i evolució respecte el
disseny verificat.
• Valoració basada en informació pública,
indicadors i altra documentació del
programa.
• Equilibrat entre aspectes positius i en els que
cal millorar.
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Estàndards del seguiment

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

RELLEVANTS!
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Elaboració informe
ISPD Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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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Elaboració informe
ISPD 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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Elaboració informe
ISPD 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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RELLEVANT!!!

Elaboració informe

ISPD 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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Elaboració informe
ISPD 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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RELLEVANT!!!

Elaboració informe

ISPD 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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Elaboració informe

Traçabilitat
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Procés
Elaboració informe
Disponibilitat
informació/indicadors

(anàlisi basada en
informació /
indicadors /
evidències)

Aprovació i dipòsit
informe

Publicació web i
tramesa AQU

OQD
Coor. PD
Revisió tècnica informe

Feedback AQU
(opcional)
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Procés
Elaboració informe
Disponibilitat
informació/indicadors

ED

(anàlisi basada en
informació /
indicadors /
evidències)

Revisió tècnica informe

Coord.PD

Aprovació i dipòsit
informe

Publicació web i
tramesa AQU

Feedback AQU
(opcional)
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Procés
Elaboració informe
Disponibilitat
informació/indicadors

(anàlisi basada en
informació /
indicadors /
evidències)

Revisió tècnica informe

OQD

Aprovació i dipòsit
informe

Publicació web i
tramesa AQU

Feedback AQU
(opcional)

32

Procés
Elaboració informe
Disponibilitat
informació/indicadors

(anàlisi basada en
informació /
indicadors /
evidències)

Revisió tècnica informe

AQU

Aprovació i dipòsit
informe

Publicació web i
tramesa AQU

Feedback AQU
(opcional)
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Seguiment 2015/16
Calendari de presentació dels informes
Seguiment
de 38
programes
de
doctorat

10

95%

97%

97%

100%

89%
9

90%

9
8

80%

71%
7

70%

7
6

60%

55%

6

6

5

50%

4

Mitjana de
temps de
revisió
OQD: 10
dies

40%

4

32%

3

30%

16%

2

20%

2
1

2
10%

5%

1

1

27-2/3-3

Pendent

0

0%
9-1/13-1

16-1/20-1

23-1/27-1

30-1/3-2

6-2/10-2

inf presentats

13-2/17-2

20-2/24-2

% acumulat
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Seguiment 2015/16
Valoració general procés de seguiment 15/16 dels programes de doctorat

 Punts forts:
• Desenvolupament del procés de seguiment per primera vegada:
• implicació coordinacions
• suport tècnic dels programes
• compliment del calendari
• Facilitar la detecció i incorporació de millores en el programa
• Autovaloració dels estàndards

 Àrees de millores:
• Avançar en la viabilitat i concreció de la taula de millores
• Distingir entre indicadors:
• dels doctorands del RD 99/2011 d’anteriors RDs
• dels doctorands “íntegres” del RD 99/2011
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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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