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Pla d’acció tutorial (PAT) de l’Escola de Doctorat
Les accions de promoció, d’orientació i tutorials constitueixen un aspecte de la formació
integral dels doctorands; pretenen ampliar-ne el marc d’experiències i interessos, promovent
que desenvolupin oportunitats i capacitats apropiades per rendibilitzar els seus estudis
universitaris i projectar-se vers la integració social i professional.
El Pla d’acció tutorial (PAT) de l’Escola de Doctorat recull el conjunt d’accions de suport i
acompanyament per a l’alumnat de doctorat i té com a objectiu optimitzar el seu procés
d’aprenentatge potenciant-ne l’autonomia personal i facilitant la maduració del seu projecte
personal, professional i de recerca.
En el PAT hi intervenen els coordinadors dels programes de doctorat, els directors, els tutors,
la direcció de l’Escola de Doctorat, l’àrea de gestió de la recerca, el personal de suport als
programes de doctorat i el personal de l’Escola de Doctorat, així com els diferents serveis de
la UAB (personal del Servei de Biblioteques, del SID, etc.), el PIUNE i els doctorands.
A continuació, es descriuen les accions que formen part del PAT de l’Escola de Doctorat.
1. Accions i activitats de promoció i orientació
La promoció consisteix a oferir informació acadèmica referida a l’estructura dels programes
de doctorat, les seves línies de recerca, la durada d’aquests estudis, les beques, els serveis que
ofereix la UAB, el Codi de bones pràctiques en la recerca, les aplicacions informàtiques de
suport per al doctorat i altres aspectes interessants per a les persones que vulguin accedir a
aquests estudis.
➢ Manteniment dels llocs web de l’Escola de Doctorat i dels programes de doctorat.
Una part important de promoció, difusió i informació cap a futurs estudiants es fa a
través de l’actualització del lloc web de l’Escola de Doctorat, així com dels llocs web
dels diferents programes de doctorat. En aquests webs es troba tota la informació
acadèmica referida a l’estructura dels programes de doctorat, les seves línies de
recerca, la durada d’aquests estudis, les beques, els serveis que ofereix la UAB i altres
aspectes que puguin interessar a les persones que vulguin accedir a aquests estudis.
➢ Saló Futura. Cada any, a principis de març, se celebra el Saló Futura a la Fira de Montjuïc
de Barcelona. S’hi promouen els programes de doctorat de la UAB i s’hi informa i
orienta les persones candidates perquè triïn el millor programa i línia segons el seu
perfil.

Pla d’acció tutorial

1

Escola de Doctorat

Trav. de Can Miró s/n · Edifici U ·
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
Tel. +34 93 581 40 63
ep.doctorat@uab.cat · www.uab.cat

➢ Jornades informatives del doctorat industrial. Cada any s’organitzen diferents
xerrades juntament amb l’AGAUR i també s’envia la informació sobre el doctorat
industrial a tots els coordinadors de màsters universitaris per tal que en facin promoció
entre l’alumnat.
➢ Organització d’accions per donar visibilitat als estudis de doctorat de la UAB i
promocionar-los, i que, per tant, de manera indirecta contribueixen significativament
a la captació de nou alumnat. Alguns exemples d’aquestes accions podrien ser:
cerimònies de lliurament dels premis extraordinaris, concurs Tesi en 4 Minuts,
premis atorgats en col·laboració amb l’organització Alumni, etc.
➢ Col·laboració amb el Vicerectorat de Comunicació i de Promoció per promoure els
estudis de doctorat en fires internacionals específiques i fires virtuals, que poden ser
en alguns casos organitzades per tercers o bé organitzades per la UAB.
➢ Col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals en l’establiment de
programes internacionals específics amb algunes universitats o països per a la
captació d’alumnes internacionals, com ara en el programa China Scholarship Council
(CSC).
2. Accions informatives i activitats de suport per a l’alumnat de nou accés
➢ Sessió de benvinguda organitzada com una activitat formativa de doctorat
(«Aspectes pràctics del doctorat»), en la qual els doctorands reben informació
sobre: la normativa acadèmica dels programes de doctorat, el Codi de bones
pràctiques en la recerca de la UAB, el web de l’Escola de Doctorat, activitats
formatives transversals a l’Aula Moodle, etc.
➢ Sessió de benvinguda per a l’alumnat internacional organitzada en col·laboració
amb l’Àrea de Relacions Internacionals.
➢ Enviament d’un correu electrònic personalitzat a l’alumnat de doctorat en el
moment de la seva admissió, en el qual se’ls comunica de manera personalitzada
l’admissió al programa de doctorat i se’ls envia el mapa informatiu del doctorat
(enllaç).
➢ Resposta a les consultes via telefònica o mitjançant correu electrònic o formulari
web.
➢ Tutoria personalitzada dels directors i tutors de la tesi i dels coordinadors del
programa de doctorat.
➢ Tutoria personalitzada del personal de suport als programes de doctorat
➢ Incorporació de l’alumnat nou a l’Espai de Comunicació de l’Escola de Doctorat
del campus virtual, on poden trobar l’actualització de les informacions de tipus
acadèmic i també tota la informació de les activitats formatives transversals.
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3. Activitats i accions dutes a terme per l’Escola de Doctorat per donar informació, suport i
orientació a l’alumnat de doctorat en general.
➢ Tutoria acadèmica dels directors i tutors de tesi. Aquests procés de tutoria
acadèmica queda reflectit en la signatura del document de compromís.
➢ Publicació al web dels programes de doctorat dels requisits i de la informació
necessària per dur a terme el seguiment anual de cada estudiant pel que fa a
l’evolució de la seva tesi i l’avaluació d’aquest progrés.
➢ Enviament cada curs dels correus electrònics informatius i de recordatori de la
matrícula, en què es dirigeix l’alumnat a la informació publicada al web del
doctorat.
➢ Publicació de la informació de tots els tràmits administratius al web del doctorat.
➢ En el cas de l’alumnat que es troba en la fase dels darrers seguiments, enviament
sobre el termini del dipòsit de la tesi i el procediment del dipòsit en línia (vídeos
informatius).
➢ Enviament de les convocatòries de mobilitat via correu electrònic i també
publicació d’aquestes convocatòries al web de l’Escola de Doctorat i a l’Espai de
Comunicació de l’Escola de Doctorat del campus virtual.
➢ Resolució de consultes a demanda de l’alumnat de doctorat. L’alumnat de
doctorat que ho sol·licita rep atenció personalitzada des de la coordinació i suports
dels programes de doctorat i des de la Unitat Tècnica de l’Escola de Doctorat. Es
dona resposta a les consultes presencialment, per via telefònica o mitjançant
correu electrònic o formulari web.
➢ Suport i orientació a l’alumnat de doctorat a través del programa d’activitats
formatives específiques (optatives i obligatòries) descrites al lloc web dels
programes de doctorat.
➢ Suport i orientació a l’alumnat de doctorat a través del programa d’activitats
formatives transversals de l’Escola de Doctorat a través de l’Espai de Comunicació
de l’Escola de Doctorat del campus virtual: activitats transversals relacionades amb
el desenvolupament de la tesi i amb l’orientació professional i inserció laboral
després de la tesi.
➢ Accions d’acompanyament a necessitats específiques de supervisió i tutoria
(PIUNE), a través del programa de doctorat i/o el departament.
➢ Organització de trobades de caràcter semestral, en el marc del programa Campus
Saludable i Sostenible i amb l’ajut de la Unitat de Dinamització Comunitària.
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4. Annex: adreces i enllaços d’interès
• Web de l’Escola de Doctorat i dels programes de doctorat
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
• Alumnat de nou accés:
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/matricula/matricula-de-primer-curs1345664825575.html
• Espai de Comunicació de l’Escola de Doctorat del campus virtual
• PIUNE
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/coneix-el-piune-1345750500520.html
• Unitat de Dinamització Comunitària
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil-1345661544137.html

Estudiants de tots els seguiments

Nou ingrés

Promoció i orientació

5. Quadre resum de les activitats
Web de l’Escola de Doctorat i dels programes de doctorat, manteniment i actualització
d'informació
Participació al Saló Futura
Jornades informatives sobre el doctorat industrial
Cerimònies de lliurament dels premis extraordinaris
Activitats de
visibilització dels
Concurs Tesi en 4 Minuts
estudis de doctorat Premis atorgats en col·laboració amb l’organització Alumni
Fires internacionals (col·laboració amb el Vicerectorat de de Comunicació i de Promoció)
Programes internacionals específics (col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions
Internacionals)
Sessió de benvinguda / «Aspectes pràctics del doctorat» (activitat formativa)
Sessió de benvinguda per a l'alumnat internacional (ARI/ED)
Mapa informatiu del doctorat (lloc web de l'Escola de Doctorat)
Correus electrònics i tutories personalitzats (directors/tutors i personal de suport)
Incorporació a l'Espai de Comunicació de l'Escola de Doctorat del campus virtual
Tutoria acadèmica dels tutors i directors de tesi (document de compromís)
Seguiments anuals per part del programa de doctorat
Mapa informatiu del doctorat (lloc web de l'Escola de Doctorat)
Convocatòries de mobilitat (lloc web de l'ED, correu electrònic i campus virtual)
Activitats formatives específiques (optatives i obligatòries), al lloc web dels programes de
doctorat
Activitats formatives transversals relacionades amb el desenvolupament de la tesi, amb
l'orientació professional i amb la inserció laboral (lloc web de l'ED i campus virtual)
Accions d'acompanyament de necessitats específiques de supervisió i tutoria (PIUNE)
Trobades semestrals (programa de la UAB Campus Saludable i Sostenible i Unitat de
Dinamització Comunitària)
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