
Enquesta sobre la situació dels doctorands a Catalunya 2012
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Resum

En aquest document es fan públics la fitxa tècnica i els resultats de l’Enquesta duta a terme
per l’assemblea de Doctorands Diagonal sobre la situació dels investigadors joves en formació
a Catalunya.

1 Introducció

L’etapa del doctorat porta a rebre el més alt grau acadèmic en una facultat, el t́ıtol de doctor.
Per obtenir-lo, s’ha de defensar davant d’un tribunal una dissertació escrita sobre un tema l’estudi
del qual comporta un treball d’investigació i d’aportació personals. Aix́ı doncs, el doctorand és un
investigador en formació que desenvolupa una tasca de recerca tutelat per un director de tesi.

La diversitat en el funcionament dels programes de doctorat fa que els doctorands no se sentin
part d’un mateix col·lectiu i, per tant, és dif́ıcil que s’organitzin per reivindicar i millorar el seu
estatus.

En molts casos, el doctorat és el primer pas en la carrera investigadora professional, especialment
en el cas dels doctorats en ciències pures. També es pot desenvolupar en paral·lel a una altra
activitat professional ja sigui directament relacionada o no amb tema de la tesi. En tots els casos,
però, la recerca duta a terme pels doctorands contribueix a la producció cient́ıfica del páıs.

Històricament, els esforços per part de l’administració pública per tal de conèixer la realitat
d’aquest primer graó en el sistema de recerca han estat escassos. Per superar aquesta situació,
i a fi de conèixer les diferents circumstàncies en què els doctorands realitzem la nostra feina i
poder quantificar i detectar possibles problemes o vulneracions dels drets com a investigadors en
formació, des de l’assemblea de Doctorands Diagonal vam preparar l’Enquesta sobre la situació dels
doctorands a Catalunya 2012. En aquest informe, presentem els resultats més rellevants obtinguts.
L’objectiu és descobrir quin és el rol i la importància dels investigadors joves en formació dins del
sistema de recerca català. El qüestionari inclou preguntes referents al centre on es realitza la tesi,
la remuneració, les condicions de treball, la relació amb el director de tesi i el grup de recerca, aix́ı
com a la docència impartida.

Es tracta d’una enquesta organitzada i realitzada per voluntaris amb la intenció de fer-nos una
idea completa de l’escenari actual del col·lectiu. S’ha de tenir en compte, però, el caràcter no
oficial del qüestionari. Ens agradaria que aquesta iniacitiva inspiri a les institucions públiques per
engegar programes similars que, com hem demostrat, tenen un cost molt baix i poden aportar
informació molt útil. Una informació especialment important ara que s’ha d’aplicar la llei de la
ciència i la reordenació dels programes de doctorat, amb la creació de les escoles de doctorat.

2 Fitxa Tècnica

L’enquesta es va dur a terme en el peŕıode que s’estén entre principis del mes de novembre de 2012
fins al febrer de 2013. El qüestionari estava disponible en anglès i en català de manera telemàtica
mitjançant un formulari de googledocs. S’obtingueren 164 respostes en la versió anglesa i 1.065 en
la catalana1. La difusió del formulari es féu a través de les diverses llistes de correu de les assemblees

1No s’observen diferències significatives entre les respostes en un i altre idioma.
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UB UAB UPC UdG UdL UPF URV URL NC
396 346 299 84 41 38 21 1 1

Taula 1: Distribució de participants a l’enquesta per universitat.

implicades (Doctorands Diagonal, D-Recerca, Assemblea de Tercer Cicle UAB, UdG.doc) i de
manera viral demanant-ne la difusió als mateixos participants. Per aquesta raó podem esperar
certs biaixos de mostreig derivats del fet que la publicitat en alguns departaments/universitats
s’ha fet de manera personal. També es va difondre través de les llistes de correu de doctorands
d’algunes universitats, fet que pot introduir biaixos igualment. Com a nota tècnica destaquem que
no hi ha cap control sobre la identitat dels participants ni el nombre de vegades que l’enquesta ha
estat resposta per una mateixa persona 2.

L’enquesta està destinada a tots els investigadors joves en formació a Catalunya que cursen
programes de doctorat en institucions universitàries catalanes. La distribució obtinguda es mostra
a la taula 1, on es fa patent que les conclusions del present estudi s’han de restringir al conjunt
d’universitats públiques catalanes (tan sols tenim una resposta d’universitats privades).

Cal comentar que el nombre de respostes obtingudes, 1.229, és important considerant que la
població estimada de doctorands a Catalunya correspon a uns 12.000 investigadors3. Aix́ı, hauŕıem
obtingut una mostra corresponent a un 10% aproximadament.

3 Resultats

3.1 Validació dades

Per validar les dades obtingudes, hem procedit en 2 nivells: distribució per universitats i per àrees
de coneixement, i distribució poblacional.

A nivell absolut hem comparat les dades obtingudes amb el nombre de tesis llegides per uni-
verstiats a Catalunya el curs 2010-20114 per analitzar el biaix respecte la distribució d’universitats.
Tenint en compte les circumstàncies en què les enquestes han estat dutes a terme, veiem un bon ni-
vell de correlació entre les respostes al qüestionari i les tesis llegides per universitat (regressió lineal
coefficient ajustat R2 = 0.84). Adicionalment, també hem comprovat l’absència de biaix significa-
tiu en la distribució per àrees tot comparant les dades obtingudes amb el nombre de doctorands
matriculats a programes d’universitats públiques catalanes (dades IDESCAT curs 2010-20115) ob-
tenint una correlació significativa (R2 = 0.71)6.

A nivell poblacional, hem de tenir en compte que no es preguntava ni el sexe ni l’edat en
l’enquesta aix́ı que l’anàlisi es restringeix a l’etapa de doctorat. La figura 1 mostra la distribució
d’any d’inici de doctorat i de la seva finalització esperada7. A la figura hi observem una població
de doctorands generalment actius i en una situació ”madura”del doctorat, i.e. finalització centrada
en el periode 2013-2014, i alguns outliers amb doctorats de llarga durada, que són estad́ısticament
poc significatius. A l’apèndix s’adjunta la distribució de durada estimada del doctorat obtinguda
de restar a l’any esperat de finalització l’any de primera matŕıcula. S’obté una mitjana d’entre 3 i
4 anys.

De les anàlisis anteriors podem concloure que tenim una mostra significativa del col·lectiu
pel que fa a la distribució per universitats i àrees de coneixement. També podem afirmar que la
mostra no està excessivament esbiaixada pel que fa a les diferents etapes dins el doctorat en que es

2Testos a posteriori no semblen indicar la presència de múltiples respostes. No hi ha cap motiu aparent per la
qual algun no-doctorand respondria a l’enquesta, aix́ı que assumim per hipòtesi que totes les respostes corresponen
a persones diferents que estan realitzant el doctorat a Catalunya.

3No hi ha dades oficials per part de l’IDESCAT des de 2011, després de l’aplicació de la nova normativa de
doctorat. L’estimació del nombre l’hem feta a partir de dades extraoficials.

4Font IDESCAT, el nombre de tesis llegides és aproxiamdament constant durant els anys on hi ha estad́ıstiques
i constitueix un bon marc de comparació.

5Les dades oficials tan sols es corresponen aproximadament amb la distribució per àrees de la nostra enquesta.
A l’apèndix [HEM DE DIR A QUINES FIGURES] adjuntem l’agrupació per àrees realitzada en aquest estudi.

6En tots els casos mencionats els valors són estad́ısticament significatius (p < 0.05).
7Declarada pel propi enquestat.
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Figura 1: Distribució d’any d’inici (lilós) i final del doctorat (rosat).

troben els participants. Com a nota final cal mencionar que hem decidit no cuinar les dades en cap
sentit per compensar biaixos, en part pel fet que els responsables de l’anàlisi no som professionals
i també per la intenció de no modificar els resultats de manera significativa.

3.2 Distribució per universitats i àrees de coneixement

Un cop validades les dades, passem a analitzar en primer lloc el perfil t́ıpic del doctorand en centres
del sistema universitari i de recerca català. La gràfica superior de la figura 2 mostra la distribució
per àrees de coneixement dels enquestats i el desglossament per universitats. Observem que les
dues grans universitats catalanes (UB i UAB) mostren distribucions semblants d’àrees (degut a
que disposen de departaments de caracteŕıstiques similars) i una predominància de les enginyeries
en el cas de la UPC8 (figura 2 centre).

És important destacar la distribució en diversos grups: doctorats cient́ıfics (biologia, f́ısica,
matemàtiques...), tècnics o d’enginyeria, socials i de ciències de la salut (principalment medicina).
La predominància (en nombres absoluts) dels doctorats relacionats amb la biologia possiblement
es deu al canvi cap a la intersdiciplnarietat que s’està donant en els darrers anys en la recerca,
especialment des de les disciplines de matemàtica aplicada, f́ısica i enginyeria de materials. Aquesta
separació per grups es confirmarà al llarg de l’enquesta mostrant, en general, uns trets estad́ıstics
similars.

Les dades indiquen que la majoria de doctorands realitzen la seva recerca en departaments de la
universitat en què estan matriculats (870, 70%). Tot i aix́ı, una part significativa dels doctorands
realitzen la seva tasca investigadora en centres externs a la pròpia universitat (348, un 30%)9.
Veiem que aquesta tendència és generalitzada en totes les universitats [figura 2 inferior].

3.3 Situació laboral

En aquesta secció analitzem la situació laboral dels investigadors en formació pel que fa a condicions
de treball. Ens fixem tant en l’espai f́ısic de treball aix́ı com en el funcionament del grup de recerca.

3.3.1 Espai

Pel que respecta al lloc de treball fix proporcionat pel grup on treballa el doctorand, un de cada
quatre candidats a doctor declara no disposar-ne.

8Fet que referma la validesa de les dades.
9La matŕıcula del doctorat s’ha de fer en una universitat. La investigació es pot realitzar en centres de recerca

externs.
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Figura 2: Superior: Distribució d’enquestats per àrees de coneixement. Centre: Distribució de
respostes per àrea i universitat. Inferior: Distribució de doctorands en centres externs o interns
per universitat. En els gràfics centre i inferior, les amplades de cada caixa corresponen al pes
relatiu de cada universitat respecte al nombre total de respostes. L’alçada de cada franja correspon
al pes relatiu de l’àrea (o centre extern o intern) respecte al total dins de cada universitat. El codi
de colors de cada àrea (o centre extern o intern) ve donat per l’ordre indicat en el cas de la
primera columna, la de la UAB. Noti’s que no totes les àrees de coneixement apareixen en totes
les universitats. La caixa més estreta correspon a la UOC.
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A partir de la distribució per àrees [figura 3a,b] podem agrupar els doctorands principalment
en tres grups:

• Tècnics i de ciències: en aquest grup la majoria de doctorands disposen de lloc per treballar.
Pel que fa a les excepcions, en l’àrea tècnica la majoria dels que no en disposen declaren
compaginar el doctorat amb alguna altra activitat. Les excepcions en l’àrea cient́ıfica solen
correspondre a doctorands amb dedicació completa però sense remuneració directa.

• Humanitats: aquest grup marca una diferència important respecte els altres pel que fa a les
condicions de treball, és el que té una proporció més alta d’investigadors sense espai estable.

• Medicina i ciències de la salut: cal indicar el cas especial de la medicina, que presenta
diferències significatives respecte totes les altres àrees en quasi tots els apartats estudiats,
degut a que molts dels investigadors compaginen el doctorat amb la residència post-MIR.

Si observem la distribució d’espai de treball fix per treballar respecte dedicació a temps complet
o parcial al doctorat [figura 3c], la diferència entre els grups es fa evident. La majoria dels investi-
gadors en formació plenament dedicats a la recerca disposen d’un espai per treballar. Respecte als
que treballen a temps parcial, la proporció de casos sense lloc fix segueix sent important en tots els
grups10. La distribució per tipus de remuneració [figura 3d] revela alguns problemes importants.
D’una banda alguns dels que declaren tenir remuneració, bé en forma d’ajudes (siguin de l’estat,
ESP; la generalitat, CAT; altres institucions, ALT; o les pròpies universitats, UNI) o bé com a con-
tracte de recerca amb grups d’investigació (PROJ), o bé altres tipus de contractes com professor
associat (ALT), declaren no tenir lloc fix de treball. Aquest fet és preocupant ja que indica que
els grups no estan proveint d’espais adequats de feina als seus investigadors a pesar de tenir-los en
règim completament professionalitzat i, per tant, estar-hi obligats. L’altre fet revelador és que en
el cas de fonts de remuneració externes (cap tipus de remuneració relacionat amb la recerca) és on
s’acumulen la majoria de casos sense espai de treball.

Entre els enquestats que disposen de lloc de treball, la majoria (80%) disposen d’espai complet
(espai al laboratori o en un despatx amb ordinador i taula de treball pròpia) mentre que un 20%
declara disposar tan sols de taula de treball sense ordinador propi. La distribució per universitats
i àrees no mostra diferències significatives en aquest aspecte (vegi’s l’apèndix [figura 15 b,c]). Cal
notar, però, que entre els que disposen de lloc fix de treball, els pijors dotats són altre cop els que
tenen fonts de remuneració externes a la recerca.

Com a conclusió, remarquem que malgrat que els estudis de doctorat requereixen una matŕıcula
i inscipció que hauria de donar lloc a un espai de treball, molts dels investigadors no en disposen.
Els casos més greus són els d’aquells investigadors en formació que n’haurien de disposar tal i com
estipulen els seus contractes i règims d’ajudes.

3.3.2 Situació del grup

Actualment, la majoria de la recerca es duu a terme de manera conjunta en el marc de grups
d’investigació. En aquest sentit, la majoria de grups de recerca catalans són grans (> 10 persones,
40% del total) amb una tendència decreixent cap a grups de mida menor: mida intermitja (< 5 ≤
10, 30%), mida petita (< 5, 17%) i grup individual (13%). No s’observen biaixos per universitat
ni per tipus de remuneració11 ni àrea [figura 4b].

Malgrat que aquesta aparent articulació en unitats, cal discernir els grups artificials, i.e. creats
ad-hoc per motius burocràtics, dels grups que realment treballen com a tals. Aquest fet s’evidencia
quan estudiem la periodicitat de les reunions de grup. Un de cada tres enquestats declara una
periodicitat insuficient (menys d’una trobada al semestre) amb 62 casos greus (on es declara no
haver assistit mai a cap reunió de grup). La distribució per universitats no presenta diferències
significatives mentre que śı que s’observen diferents tendències per àrees de coneixement: ciències
socials, biologia, literatura, enginyeries i matemàtiques concentren una part important de casos
greus [figura 4c]. Finalment, malgrat la tendència a tenir grups grans, constatem que la mitjana
de doctorands per grup és baixa (inferior a 5, amb el 75% dels grups de 6 doctorands o menys).

10Recordem que tots paguen matŕıcula per realitzar el doctorat.
11Indicant que no hi ha prefèrencia en l’obtenció d’ajudes per part dels grups grans [apèndix figura 17].
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Figura 3: Superior: distribució de doctorands amb espai per treballar per àrea de coneixement
(IND significa indeterminat). Central superior: distribució, dins els enquestats que NO tenen
espai de treball, de la compaginació o no del doctorat amb una altra feina. Central inferior:
distribució per compaginació dels que disposen o no d’espai f́ısic de treball. Inferior: distribució
dels que disposen o no d’espai f́ısic de treballper tipus de remuneració.
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Figura 4: Superior: distribució del nombre de doctorands per grup. Centre: mida dels grups
per àrea (L: gran, M: mitjà, S: petit. Vegi’s l’apèndix per més informació). Inferior: Distribució
relativa de frequències de reunió de grup per àrea.
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Pel que fa als recursos que proporciona el grup al doctorand per realitzar la seva feina, la
majoria d’investigadors en formació, 966 (80%), declaren que el seu grup els proporciona els recursos
suficients per realitzar la seva feina respecte als 212 que consideren que no. Entre aquests darrer
grup veiem una concentració en les àrees de ciències socials i literatura i en els doctorands sense
remuneració (apèndix [figura 16 a-c]). No s’observa biaix significatiu per universitats.

Com a conclusió, cal destacar que tan sols 6 de cada 10 investigadors declaren estar
satisfets amb la dinàmica de funcionament del seu grup, 3 de cada 10 es declaren instatisfets
i la resta corresponen a NC. No s’oberven variacions importants per àrees ni per universitats ni
per tipus de retribució ni tamany de grup. Remarquem que hi ha una relació evident entre el grau
de satisfacció de la dinàmica de grup i la periodicitat de les trobades [figura 6a-d].

3.4 Situació acadèmica

3.4.1 Durada doctorat

Amb la nova regulació dels estudis de doctorat, se’n redueix la seva durada a 3 anys en el cas de
dedicació completa i a 6 en el cas de temps parcial. Les nostres dades indiquen que aquest criteri és
dif́ıcilment aplicable en general a totes les àrees del doctorat. La distribució de durada del doctorat
[Apèndix, figura (14)c] mostra una mitjana de 3.5 anys amb importants variacions fruit de la gran
diversitat de casos existents (el 25% dels doctorands triguen més de 4 anys a llegir la tesi).

No s’observen tendències clares en la distribució de durada esperada per universitat i àrea.

3.4.2 Relació amb el director de tesi

Els investigadors en formació tenen assignat un (o diversos) directors per a que supervisin, ajudin
i dirigeixin la recerca que duen a terme. El rol de tutorització és clau per l’èxit de la investigació,
l’aprenentatge dels doctorands i el seu benestar (fent una analogia amb el sector empresarial, són
els seus caps i a qui han de retre comptes de la feina feta).

El primer indicador de relació és la freqüència de reunió amb el tutor. En general la freqüència
és bona [figura 6a], tanmateix observem un percentatge significatiu (13%) de freqüència insuficient
(inferior a una trobada mensual) amb alguns casos alarmants (7 respostes declaren no haver tingut
mai cap reunió presencial amb el tutor i 7 tan sols una a l’any). En general no s’observen diferències
importants per universitats ni àrees entre els casos greus, i.e., periodicitat inferior a un semestre
(vegeu apèndix [figura 19a-b]).

Respecte a la satisfacció amb la feina realitzada pel tutor, sobre un mı́nim de 1 i un màxim
de 10, observem un grau de satisfacció moderadament bo (mitjana 7.5) amb més de la meitat dels
enquestats declarant una nota de 8 o superior [figura 6b]. Malgrat tot, hi ha un 17% de casos amb
una nota inferior o igual a 5. Novament, no hi ha diferències significatives per àrees ni universitats
[figura 19c-d].

Dels enquestats que donen una nota inferior a 4 al seu tutor, quan se’ls pregunta sobre els motius
d’una valoració tan baixa, la majoria (80%) declaren que és per la falta d’implicació/tutorització del
responsable. Aqúı les diferències per àrea es fan més apreciables [figura 6c] (curiosament observem
l’excepció del cas de f́ısica, on dominen les ”altres raons”, fet per al qual no tenim explicació),
mentre que les diferències per universitat i remuneració no mostren patrons clars (segurament
degut a la falta d’estad́ıstica).

3.5 Situació docent

Per inexperiència en la manera de plantejar les qüestions respecte al nombre d’hores de docència
impartida, no tenim dades (fiables) en aquest sentit. Per més detalls i recomanacions per futures
enquestes vegeu l’apèndix.

3.6 Situació econòmica

Un dels aspectes més delicats de la situació laboral dels doctorands és la seva situació econòmica.
Els resultats en aquest aspecte es fan dif́ıcils d’explorar degut a les enormes possibilitats i ca-
súıstiques que es donen entre els investigadors en formació, principalment per la no-unificació de

8
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Figura 5: Durada mitjana per àrea (superior) i tipus de remuneració (inferior). Les barres
d’error corresponen a la desviació estàndard.
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Figura 6: Superior: Frequència de les trobades amb els tutor. Centre: Distribució del grau de
satisfacció amb el tutor. Inferior: Motius de posar una nota inferior a 4 a la feina del tutor per
àrees: no realitza un treball de tutorització (NOTUT), altres (ALT).
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calendaris d’ajudes (FPI, FPU, FI, programes propis de les universitats12) ni del seu estatus dins
dels centres de recerca i docència. Aix́ı, la precarietat que afecta a una gran part del sector (en un
o altre moment dels seus estudis de doctorat) genera una multiplicitat de circumstàncies on cada
aspirant a doctor intenta realitzar la seva feina de la millor manera.

3.6.1 Pagament de matŕıcula

Comencem analitzant les estad́ıstiques de pagament de matŕıcula [figura 7a]. L’enquesta pregunta
quant ha pagat cada investigador (de la seva butxaca) per la seva darrera matŕıcula de doctorat. A
la figura hi observem clarament 4 pics. El més alt correspon a la matŕıcula completa (al voltant dels
530 euros), el segueix el de les taxes habituals pagades pels investigadors amb ajuda oficial (FPU,
FPI fase beca, FI, ajuda pròpia de les universitats, al voltant de 120-200 euros). El pic a prop dels
0 euros s’explica pel fet que moltes beques d’institucions externes costegen tot el doctorat. Pel pic
que es troba entre els 0 i els 100 euros no tenim explicació concreta. Tampoc podem explicar els
doctorands que han pagat al voltant dels 300. Addicionalment hi ha diversos outliers (39) amb
valors superiors a 600 euros que principalment corresponen a matŕıcules de doctorat endarrerides.
El preu oficial de la matŕıcula de doctorat se situa al voltant dels 530 e. Alguns dels doctorands,
però, degut a les ajudes/contractes que gaudeixen ,en paguen una quantitat inferior. De mitjana,
un investigador en formació paga 318 euros de matŕıcula tot i que un 50% dels doctorands en
paga 256 euros o més (la majoria al voltant del cost sencer, 530 e).

Les diferències claus emergeixen al comparar la font de remuneració percebuda pel doctorand
amb el que paga de matŕıcula [figura 7b]. S’observa que els becats FI i amb programes propis de les
universitats només paguen les taxes matŕıcula, fet que explica el pic al voltant dels 120-200 euros.
També observem l’efecte del fet que aquest curs acadèmic els beneficiaris de les ajudes FPI en fase
contracte han hagut de pagar el doctorat complet (els que estan en fase beca tan sols paguen les
taxes), cosa que augmenta el preu de mitjana que paga aquest grup. Observem amb preocupació
l’elevat preu que paguen els investigadors contractats en projectes propis dels grups d’investigació,
la qual cosa significa que els grups no els cobreixen el preu de la matŕıcula. Passa semblantment en
el cas dels investigadors en règim de professors associats on, en aquest cas, és la pròpia institució
on treballen qui tampoc costeja la matŕıcula.

Aix́ı doncs, veiem com malgrat que tots els investigadors firmen els seus articles amb els noms
de les institucions on estan adscrits13, a tots se’ls fa pagar per realitzar un doctorat, és a dir, per
realitzar la seva feina.

El desglossament per universitats revela diferències destacables entre institucions. Aquest fet,
però, segurament és fruit de la desigual distribució de fons en les diverses universitats [figura 20c].

3.6.2 Fonts de finançament i compaginació

En aquesta secció indaguem sobre la diversitat dels doctorands respecte el seu estatus laboral. En
primer lloc, presentem la distribució de fonts de finançament en nombres absoluts, per universitat
i per àrea de coneixement [figura 8a-c]. Observem que la majoria de fonts de finançament són
estatals (programes FPU, FPI, 349) seguides de fonts ”externes”(recursos propis/feina externa
289), ajudes internes dels centres (194), projectes propis dels grups (149), ajudes de Generalitat de
Catalunya (programa FI, 118) i altres tipus d’ajudes (59). Tanquen el grup els que treballen amb
feines alternatives dins els mateixos centres de recerca (majoritàriament professors associats).

La distribució per árees és instructiva ja que mostra els biaixos en l’adjudicació d’ajudes per part
de les diferents adminsitracions: mentre que les ajudes donades pels centres tenen una distribució
aproximadament estable per àrees, veiem una preponderància de projectes propis en les disciplines
d’enginyeria i f́ısica (inclou electrònica), una concentració de fonts ”externes”de finançament en
disciplines de ciències socials (LIT i SOC) i medicina (residents post-MIR). Pot resultar sorprenent
detectar diferències entre la distribució entre remuneracions provinents de la generalitat (CAT) i
de l’estat (ESP) quan els criteris d’adjudicació són, a priori, semblants. Aquesta diferència, però,
es podria explicar degut als procediments de priorització fets per les universitats14. Els resultats

12Vegis apèndix secció A.2.
13Excepte en el cas dels centres externs.
14Per exemple, en algunes universitats catalanes, com la UB, es penalitzen als grups multi-universitaris en l’ad-

judicació de les FI.
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Figura 7: Distribució de pagament en euros d’import de matŕıcula total (superior), per àrea
(centre) i universitats (inferior). Les barrers d’error associades respresenten les desviacions
estàndard.
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semblen indicar que les diferències per universitat provenen del fet que les institucions universitàries
petites no tenen programes de doctorat en totes les àrees.

Aproximadament 3 de cada 4 doctorands declaren no compaginar la seva recerca amb cap altra
activitat (899 contra 325). Cal comparar aquesta estad́ıstica amb la proporció de doctorands que
han treballat alguna vegada gratüıtament (vegeu següent secció).

Observem un major grau de dedicació a temps complet en disciplines de ciències pures que
decreix gradualment en els camps d’enginyeries15, ciències de la salut i medicina i finalment ciències
socials. Sorprèn el cas de la medicina, on veiem una població activa de doctorands amb dedicació
exclusiva, que segurament correspon als grups de recerca, mentre que el gruix dels doctorands amb
compaginació el formen els ja mencionats residents en etapa post-MIR.

De manera esperable, no s’obsreven grans biaixos entre universitats (les variacions en les uni-
versitats petites són causats per la poca estad́ıstica disponible).

3.6.3 Precarietat

En valors absoults, un de cada dos doctorands declara haver realitzat part del seu docto-
rat sense percebre remuneració (608 contra 614, 7 NC). En indagar sobre les raons d’aquests
peŕıodes de no remuneració, un 36% declaren haver acabat la remuneració sense haver aca-
bat el doctorat16, mentre que un 43% afirmen haver començat el doctorat amb l’esperança
(o la promesa) d’obtenir finançament (ajuda institucional, contracte amb el grup, contracte de
professor...).

Respecte la durada d’aquesta situació de precarietat, la figura 10a mostra la durada en mesos
de treball gratüıt per cada entrevistat. Veiem un pic als 48 mesos (corresponent a la totalitat
del doctorat, d’aquells que declaren finançament ”extern”). En general, la distribució té molts
modes, reflexant que el problema del treball sense remuneració és un fet generalitzat
i tolerat per les institucions, amb la citada no-unificació de calendaris de convocatòries i retards
permanents en les seves resolucions. La mitjana de mesos sense treballar, que afecta al 50% dels
enquestats, és de 18 amb una mediana17 de 12. Aquest fenòmen és més greu en els col.lectius
que compaginen el doctorat amb altres activitats professionals (i declaren fonts de finançament
externes o són professors associats) però no es pot obviar tambè la incidència del problema en
doctorands amb altres tipus de remuneració (ajudes institucionals incloses).

Finalment, respecte als que declaren haver treballat gratüıtament, se’ls pregunta sobre si creuen
que aquesta situació es repetirà més endavant en el doctorat amb un 37% (223) dels enquestats
responent afirmativament (337 responen negativament, 48 NC). Aquesta manca de confiança la
possibilitat de finançament de la recerca pre-doctoral suggereix problemes estructurals greus i
recurrents en el conjunt del sistema de recerca.

3.7 Situació poĺıtica

Històricament, el sector dels joves investigadors en formació mai ha estat organitzat d’una manera
significativa malgrat ser un col·lectiu amb circumstàncies laborals en molts casos precàries. Hi
ha notables excepcions, FJI-Precarios i la seva entitat federada a Catalunya D-Recerca, centrades
principalment en l’etapa pre-doctoral i, en menor grau, post-doctoral.

Entre els doctorands, la gran diversitat de situacions, contractes, ajudes, centres i condicions
de treball dificulta la percepció dels investigadors com a col·lectiu de manera que en fa dif́ıcil
l’organització poĺıtica. També cal tenir en compte la inherent naturalesa individual de la recerca
pre-doctoral18. En tot cas, l’enquesta constata que la gran majoria de doctorands catalans
no participa en cap col·lectiu per vetllar pels seus drets.

Desglossant els resultats, un 50% dels enquestats declara no conèixer el col·lectiu Doctorands-
Diagonal mentre que un 63% declara no conèixer altres col·lectius a part d’aquesta assemblea. Pel

15Aquest cas, juntament amb el de medicina presenta casos on el doctorat principalment s’alterna amb una
activitat professional del mateix àmbit.

16En algunes àrees, és pràctica habitual acabar el doctorat cobrant l’atur per poder escriure i defensar la tesi.
Font pròpia.

17El valor que marca el 50% de les respostes com a mı́nim.
18Tot i que que aquest fenomen va desapareixent amb la interdisciplinarietat i l’increment de la mida dels grups

de recerca.
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Figura 8: Font de finançament total (superior), per àrea (centre) i universitat (inferior). Vegi’s
el text per més detalls.
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Figura 9: Distribució de la compaginació del doctorat amb una altra activitat professional per àrea
(superior) i universitat (inferior).
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Figura 10: Durada de mesos sense retribució total (superior esq.), per àrea (superior dreta),
per tipus de remuneració (inferior esq.) i per compaginació (inferior dreta).

16
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que fa a DoctorandsDiagonal, entre els que coneixen les seves activitats, la gran majoria ”n’ha
sentit a parlar”(60%) seguit dels que en reben informació a través de les llistes de correu (30%),
han assistit a alguna assemblea (7%) i finalment els que se’n declaren membres actius (19 persones,
3% del total). El grau d’incidència és desigual per àrees i universitats observant major implantació
en les universitats dels campus de la Diagonal de Barcelona (UB, UPC)19 i disciplines tècniques i
cient́ıfiques [figura 11a,b].

Pel que fa al coneixement d’altres col·lectius, 352 enquestats asseguren conèixer un dels grups
següents: D-Recerca, Doctorands UAB i UdG.doc. Entre aquests 352, tan sols el 14% declara
participar activament amb el col·lectiu. Mereix una menció especial, però, el l’associació UdG.doc,
amb un grau d’implantació molt superior a la resta en la seva universitat.

Aquestes dades suggereixen un grau de mobilització en general molt baix entre aquest col·lectiu.
Aquest fet pot explicar també una part dels recurrents problemes, maltractaments i precarització
de l’estament dins de la recerca. Cal remarcar, però, que la mobilització és superior a l’observada
en general en l’àmbit universitari i especialment de recerca.

3.8 Satisfacció amb el doctorat

Acabem l’anàlisi de resultats analitzant el grau de satisfacció amb el doctorat. Destaquem que,
sobre un mı́nim d’un punt i un màxim de cinc, el grau de satisfacció és moderadament bo amb una
mitjana de 3,4. Un 50% declara una nota igual o superior a 4 i un 75% una nota igual o superior
al 3. Tot i això, destaquem una presència significativa de suspensos en la qualificació, el 15% de
les notes són per sota de 3.

Hi ha una correlació significativa entre el grau de satisfacció i les condicions de treball en general,
com és esperable: remuneració, freqüència de trobades amb el tutor, [figures 12c,d], disponibilitat
i confort de l’espai de treball, valoració del director [figures 20 i 21] i creença en tornar a treballar
sense cobrar durant algun peŕıode.

Com a nota important, cal destacar que els membres de les assemblees mostre un grau de
satisfacció significativament més elevat que la resta [figures ??c i 21c], aix́ı com els que no han
estat cap peŕıode sense cobrar per treballar i els que disposen d’un lloc confortable de feina.

La darrera secció de l’enquesta permetia comentaris lliures per part dels participants. Donat al
gran nombre d’enquestes, no s’han pogut analitzar totes les respostes sistemàticament. Tot i aix́ı,
observem una gran diversitat de situacions i casúıstiques en els textos rebuts. Són especialment
alarmants els casos de satisfacció molt baixa amb el doctorat amb denúncies greus contra els
directors que reflecteixen el grau d’indefensió del nostre col·lectiu20. Aquesta indefensió és deguda
a la manca d’una definició clara dels deures, drets i funcions que realitzem en el śı de les institucions
de recerca del páıs.

19Cal destacar que DoctorandsDiagonal agrupa els investigadors de la UPC i la UB del campus de diagonal,
tot i que també compta amb participació de doctorands d’altres campus de la UB (Mundet, Central...). La llista
conjunta DoctorandsDiagonal-DRecerca va guanyar els 6 escons per a doctorands al claustre de la UB en les
darreres eleccions amb un 90% dels vots, triplicant la participació d’aquest col.lectiu en els anteriors comicis. Font:
http://www.ub.edu/monub/eleccions/resultats.html.

20Les denúncies inclouen casos on el director bloqueja la presentació de la tesi per desavinences personals, obligació
de fer tasques alienes al doctorat (redacció de projectes, realització de classes no-reconegudes, correció exàmens...)
i presentació de resultats propis de l’investigador en nom d’altres.

17

http://www.ub.edu/monub/eleccions/resultats.html
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Figura 11: Coneixement i implicació en les assemblees (excepte Doctorands Diagonal) per àrea
(superior) i universitat (inferior).
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Figura 12: Satisfacció amb el doctorat total (superior), per àrea (central superior), tipus de
remuneració (central inferior) i frequència de trobades amb el tutor (inferior).
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Figura 13: Grau de satisfacció amb el doctorat per confort a la feina (superior esq.), participació
en assemblees (superior dreta) i treball no remunerat (inferior).
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4 Conclusions

L’Enquesta sobre la situació dels doctorands a Catalunya 2012 ha estat concebuda per a radiografiar
la situació,en el seu sentit més ampli, dels investigadors pre-doctorals a Catalunya. L’alt grau de
participació ens ha permès realitzar una anàlisi exhaustiva i representativa de les condicions en
què els investigadors joves es formen i realitzen la seva recerca.

Primerament hem validat les respostes amb conjunts de dades independent: hem comprovat
que els enquestats representen una mostra no esbiaixada de la població de doctorands a Catalunya
pel que fa a àrees de coneixement i universitats. Amb les dades validades, hem procedit a l’anàlisi
dels resultats. Hem constatat que la gran diversitat de situacions personals i no-estandarització de
condicions de treball del nostre col·lectiu en fa dif́ıcil l’obtenció d’un paisatge general. A continuació
repassem els fets més destacats que reflecteixen les dades.

Constatem que el preu de matŕıcula que paguen els doctorands és, en general, elevat indepen-
detment del seu estatus (perceptor d’ajudes, professional amb contracte o sense remuneració). És
especialment remarcable el fet que els investigadors amb contracte del grup de recerca tendeixen
a pagar tot el cost de la matŕıcula de la seva butxaca. De la mateixa manera, la majoria dels pro-
fessors associats i els perceptors d’ajudes FPI en fase contracte costegen ı́ntegrament la matŕıcula
de doctorat. Hom podria esperar que el pagament de la matŕıcula assegurés poder realitzar la
recerca en condicions. Tot i aix́ı, atenent-nos a les dades, és preocupant observar que un 20% dels
enquestats declara no tenir material adequat per realitzar la seva recerca en condicions i que un
25% no disposa de lloc de treball fix. Mereix una menció especial el 30% dels investigadors que
treballen en centres externs a la universitat on estan matriculats i, per tant, sense utilitzar-ne els
recursos.

Les dades mostren els canvis profunds que s’estan produint en la recerca en els darrers temps al
páıs. Per una banda, tres de cada quatre doctorands declaren dedicació completa al doctorat. Per
l’altra, la mida mitjana dels grups de recerca és de més de 10 persones, amb una mitjana al voltant
de 5 doctorands per grup. Aix́ı, la figura de l’investigador solitari que realitza la tesi de manera
aillada queda desmentida. Malgrat tot hem detectat certa proporció de grups artificialment grans,
amb una freqüència de trobades inferior a una al semestre (1 de cada 3). En general, però, els
doctorands estan satisfets amb les dinàmiques de treball dels seus grups respectius (6 de cada 10
es declaren satisfets respecte 3 que no).

Pel que fa a la situació econòmica, malgrat l’alt grau de dedicacció i exigència que comporta un
doctorat, un 50% declara haver realitzat part de la seva recerca doctoral sense remuneració. Dins
d’aquest grup, els peŕıodes sense sou se centren, principalment, en l’inici del doctorat (40%) i al final
(40%). En el primer cas es treballa mentre s’espera la resolució de l’ajut pre-doctoral, el projecte
del grup o la forma de finançament corresponent. El segon cas, coincideix amb els doctorands a
qui se’ls ha acabat el règim d’ajuda/contracte abans de la lectura de la tesi. Aquest fet denota la
tolèrancia d’un sistema de convocatòries i remuneracions mal plantejat que tolera la precarietat
del nostre col·lectiu. Els mateixos doctorands que han estat un peŕıode sense remuneració tenen
poca confiança en aquest sistema de finançament: un 40% creu que la situació que van viure es
tornarà a repetir.

La problemàtica de règims d’ajuda amb una durada fixada independentment de la recerca que
es duu a terme i els resultats que se n’obtenen també es deixa veure en la durada del doctorat.
Els anys que dura el doctorat actualment està regulat dins l’EEES21. La durada establerta per
als doctorands amb dedicació completa és de 3 anys. Malgrat tot, la durada estimada pels propis
entrevistats és propera als 4 anys.

Per tancar les conclusions econòmiques, remarquem que aproximadament sis de cada deu in-
vestigadors reben ajudes/contractes provinents d’insitucions públiques o privades per a fer la seva
recerca. Cal notar que s’han detectat certs biaixos per àrees en l’adjudicació d’ajuts i contractes
de recerca, amb una marginalització del camp de les ciències socials.

Desglossant els resultats per àrees de coneixement i unviersitats detectem fins a 4 perfils més o
menys estables: Ciències pures, Enginyeries, Ciències socials i Medicina. El perfil de Medicina es
pot subdividir en dos apartats: el d’un metge resident sense dedicacció completa al doctorat (ni
remuneració per fer recerca) i el dels investigadors pròpiament dits. Pel que fa a les enginyeries

21Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
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observem un grau de compaginació més alt, si bé amb ı́ndexos de precarietat més baixos, pos-
siblement indicant que compaginen el doctorat amb altres activitats professionals (l’aplicabilitat
d’aquest tipus d’estudis i la seva transferència al sector privat acostuma a ser més senzill). Les
ciències pures marquen una diferència gran entre els investigadors professionals (amb algun tipus
d’ajuda/contracte) i els que no. Els investigadors en formació professionals disposen d’estris de
treball i espais millors. La proporció de compaginació amb altres feines és baixa. Aquest sector
juntament amb les enginyeries acumulen una proporció important de finançament directe per part
de projectes dels grups de recerca. Finalment, les ciències de caire humanista i social són les que
acumulen els percentatges més baixos remuneració directa i més alts de temps sense cobrar i de
compaginació amb altres feines.

Respecte la distribució per universitats, exceptuant el fet que les universitats petites mostren
més variabilitat (per tenir molta menys estad́ıstica), no s’hi observen diferències importants. Les
poques variacions significatives que s’observen provenen, molt probablement, del fet que no tots
els centres (especialment els petits) investiguen en totes les àrees de coneixement.

La satisfacció amb el doctorat és moderadament bona: 3 de cada 4 doctorands donen una nota
superior o igual a 3 sobre un rang de 1 a 5 punts. Pel que fa a la relació amb el tutor, la satisfacció
també és bona. Tot i això, observem alguns casos molt greus amb notes baixes i freqüència de
trobades amb el tutor clarament insuficients. Addicionalment, detectem una tendència a posar
notes inferiors de satisfacció a mesura que es duu més temps fent el doctorat.

Per concloure aquest resum dels resultats, notem que, desgraciadament, el col·lectiu de doc-
torands està poc organitzat i estructurat en assemblees. El grau de coneixement de la feina que
desenvolupen aquestes associacions no és gaire elevat (4 de cada 10 doctorands declara no conèixer
cap assemblea). Com a nota curiosa remarquem que aquells que participen activament en assem-
blees mostren un nivell de satisfacció més elevat amb el doctorat que els que no.

Finalment, creiem que iniciatives com l’Enquesta sobre la situació dels doctorands a Catalunya
2012 poden aportar una informació molt útil. Pensem que hauria de servir d’exemple a les institu-
cions, especialment actualment que s’inicia la re-estructuració dels ensenyaments de doctorat i la
creació d’escoles de Doctorat. Reclamem a les administracions que siguin pro-actives i, abans de le-
gislar respecte la recerca a nivell pre-doctoral, analitzin, detectin problemes i itentin solucionar-los
amb actitud positiva i de cooperació. Aix́ı mateix, desitgem que la feina duta a terme per persones
voluntàries per elaborar, difondre i analitzar aquesta enques inspiri i motivi a les universitats a
seguir l’exemple i recopilar informació dels seus investigadors. Com demostra l’Enquesta, aquesta
tasca es pot realitzar de manera eficient, ràpida i econòmica. Exigim també que les problemàtiques
detectades siguin atacades i resoltes per assegurar un futur digne a la recerca del páıs, que, en un
futur cada cop menys llunyà, passarà a mans dels investigadors que s’estan formant actualment.

5 Crèdits i agräıments

El disseny de l’enquesta i execució ha estat realitzat per l’assemblea de DoctorandsDiagonal (http:
//doctorandsdiagonal.wordpress.com). La difusió s’ha realitzat juntament amb l’associació
D-Recerca (http://www.drecerca.org), UdG.doc (http://www.udgdoc.org) i l’Assemblea de
Tercer Cicle UAB (http://doctorandsuab.wordpress.com/).

La gestió web dels formularis ha anat a càrrec de Xavier Clotet (DocsDiago), l’anàlisi i gestió
de les dades per Eudald Pujol (DocsDiago) i Oleguer Sagarra (DocsDiago-Drecerca). La redacció
de l’informe ha anat a càrrec de Xavier Clotet, Eudald Pujol i Oleguer Sagarra. La redacció i
traducció enquesta a a l’anglès ha estat a càrrec de Guillem Perarnau (DocsDiago) i David Frigola
(DocsDiago-Drecerca).

Volem agräır a totes les institucions (i especialment l’escola de doctorat de la UB a través del
seu responsable, el Dr. Enric Canela) la difusió donada a la iniciativa.

Finalment, volem agrair de manera especial la participació a tots els doctorands que han respost
el qüestionari i que n’han fet difusió entre els col·legues. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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Disclaimer: accés a les dades

Per reafirmar el nostre compromı́s amb el concepte Open Data22, coneixement públic i d’accés
gratüıt, aix́ı com l’ús del programari lliure23, les dades de l’enquesta convenientment anonimitzades
estaran disponibles a la pàgina web de Doctorands Diagonal24 després de la publicació d’aquest
document.

Tota l’anàlisi de dades s’ha realitzat usant el progamari lliure R25. El document s’ha redactat
amb LATEX26 i s’ofereix per lliure distribució sota llicència Creative Commons27 (Reconeixement -
NoComercial - CompartirIgual).

22Problema generalitzat en el camp cient́ıfic: Vegeu http://en.wikipedia.org/wiki/Open_science_data.
23Vegeu http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software.
24http://doctorandsdiagonal.wordpress.com/enquesta-doctorands/.
25http://www.r-project.org/.
26http://latex-project.org/.
27Vegi’s http://cat.creativecommons.org/.
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Apèndix

A Descripció de les preguntes i respostes de l’enquesta

A.1 Notes prèvies

En tots els casos, si no s’indica el contrari, una resposta en blanc, incoherent o inexacta ha passat
a ser una “dada nul·la”. D’aquesta manera s’ha evitat la subjectivitat en la interpretació de les
dades.

A.2 Llistat de preguntes i tractament de dades

1. Universitat del programa de doctorat.
Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la resposta.

2. Nom del programa doctorat.
Tot i que el doctorand responia amb el nom del programa, aquesta dada s’ha fet servir
per classificar les dades per àrea d’estudi (un fet que degut a la multidisciplinarietat de les
facultats no es podia fer preguntant la facultat o centre d’adscripció del doctorand). Aix́ı
doncs, en aquest cas ha calgut un profund tractament de dades, en alguns punts amb un
cert punt de subjectivitat (un programa de doctorat pot estar fàcilment a la frontera entre
les ciències mèdiques i biològiques, p.ex.). Tot i això, la utilitat de poder analitzar les dades
per àrees en justifica tant l’esforç de tractar-les com assumir el perill de biaix subjectiu en el
tractament d’algunes dades. Finalment s’han classificat les dades en:

• BIO = Ciències biològiques en general.

• ENG= Enginyeries i relacionats.

• FIS = Ciències f́ısiques en general.

• INF= Informàtica i computació en general.

• LIT= Literatura i llengües i relacionats.

• MAT= Ciències matemàtiques en general.

• MED= Ciències mèdiques en general.

• QUI= Ciències qúımiques en general.

• SOC= Ciències sociològiques en general.

• IND = en aquest cas hem mantingut les respostes en blanc en la categoria “indetermi-
nats” per no perdre informació.

3. Realitzes la tesi en un Centre Extern / Intern a la universitat.
Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la resposta
categòrica (SI/NO).

4. Nom del centre o departament.
Hem decidit agregar les dades d’aquest tipus de resposta per la dues raons. D’una banda per
preservar l’anonimitat de les dades i de l’altra per la gran varietat de sigles i centre existents.

5. Curs d’inici del doctorat (primera matŕıcula).
Vegi’s el comentari en la següent pregunta.

6. Curs previst de finalització del doctorat.
Aquestes dues preguntes s’han tractat de manera numèrica, però només tenint en compte
l’any del mes indicat o el primer any del curs acadèmic corresponent. Aquesta simplificació
s’ha hagut de fer per la necessitat d’estandaritzar les respostes i pel fet que existeixen diversos
peŕıodes de matŕıcula en un mateix curs académic.
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7. Quant has pagat *tu* de la teva última matŕıcula de doctorat?
Les dades s’han netejat per poder ser tractades de manera numèrica. Qualsevol resposta
a l’estil de “tota”, ”molt”, ”sencera”, etc. han estat tractades com a dades nul·les per
evitar subjectivitat. Si el doctorand aproximava la quantitat (“uns 300”), per evitar ser
subjectius, es deixava el nombre aproximat com a exacte (300, en aquest cas) encara que
molt probablement es tractés d’un import més t́ıpic (318 en aquest cas).

8. Qui ha pagat la matŕıcula?
Degut a deixar la resposta lliure ha estat impracticable el tractament i simplificació de les
respostes de manera no subjectiva. Ha quedat com a pregunta amb dades no analitzades.

9. Compagines el doctorat amb alguna altra activitat professional?
Śı/No. Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la
resposta.

10. Indica quin tipus de remuneració tens com a doctorand.
El doctorand exposava lliurement d’on percebia els diners que tenia com a sou en el moment
actual. Les dades van haver de ser tractades clarament, ja que la informació era molt di-
versa. En qualsevol cas en el que es necessités un criteri subjectiu la dada passava a ser nul·la.

• ESP = Ajuts procedents de l’estat espanyol.

• CAT = Ajuts procedents de la Generalitat de Catalunya.

• UNI = Ajuts procedents de la universitat corresponent.

• ALT = Ajuts procedents d’altres fonts que no siguin les tres anteriors (majoritàriament
beques de institucions privades o europees).

• PROJ = El treball del doctorand es paga amb els diners del projecte de recerca.

• PAS = El treball del doctorand es paga amb diners procedents d’altres contractes/feines
a la universitat o departament no relacionats directament amb el doctorat.

• EXT = El doctorand es guanya la vida fora del món de la universitat/recerca.

11. Any d’inici de la remuneració.
Vegi’s el comentari en la següent pregunta.

12. Any de finalització de la remuneració.
Degut a deixar la resposta lliure ha estat impracticable el tractament i simplificació de les
respostes de manera no subjectiva. Ha quedat com a pregunta amb dades no analitzades.

13. Has fet, estàs fent o faràs alguna part del teu doctorat sense remuneració?
Śı/No. Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la
resposta.

14. Quants mesos ha durat, està durant o durarà aquest peŕıode?
Les dades s’han netejat per poder ser tractades de manera numèrica (unitat= mesos). Qual-
sevol resposta a l’estil de “tot”, ”sencer”, etc. han estat transformades a 48 mesos (un
doctorat sencer). La resta de respostes no numèriques es deixaven com a “nul·les” per evitar
ser subjectius.

15. Per quin motiu s’ha donat aquesta situació?
El doctorand tenia opcions predefinides i alhora podia exposar lliurement el motiu pel qual
es va donar la situació. Les dades van haver de ser tractades clarament, ja que la informació
era molt diversa. En qualsevol cas en el que es necessités un criteri subjectiu la dada passava
a ser nul·la. Vàrem classificar fàcilment les dades en:

• PRE = Inici del doctorat sense remuneració esperant resolució d’ajuda, promesa del
grup de recerca o simplement per motu propi.

• POST = Finalització de la remuneració sense haver llegit la tesi. Habitualment cobrant
prestació d’ATUR per acabar-la.
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• ALT = Altres situacions (aquest darrer cas inclou els dos anteriors s’hi han passat
simultàniament).

16. Creus que es tornarà a donar?
Śı/No. Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la
resposta.

17. La universitat et proporciona un espai fix on treballar?
Śı/No. Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la
resposta.

18. Valora de 1 al 5 com de confortable és el teu lloc de treball.
Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la resposta
{1, 2, 3, 4, 5}.

19. Elements d’oficina de què disposes.
El doctorand tenia opcions predefinides i alhora podia exposar lliurement el motiu pel qual
es va donar la situació. Les dades van haver de ser tractades, ja que la informació era molt
diversa. En qualsevol cas en el que es necessités un criteri subjectiu la dada passava a ser
nul·la. Vàrem classificar les dades en:

• IND = Resposta incoherent / NC.

• TAU = Espai fix (al laboratori o despatx), sense ordinador.

• ORD = Tan sols ordinador (portàtil o compartit).

• ALL = Equip complert.

20. Quantes hores de classe has impartit l’últim any?
Vegi’s el comentari en la següent pregunta.

21. Quantes hores has invertit en tasques docents l’últim any?
Vegi’s el comentari en la següent pregunta.

22. Màxim d’hores de docència que permet la teva beca?
Degut a deixar la resposta lliure ha estat impracticable el tractament i simplificació de les
respostes de manera no subjectiva. Ha quedat com una pregunta amb dades no analitzades.
En aquest cas ha estat degut a problemes amb les unitats.

23. Mida del grup.
El doctorand tenia opcions predefinides i alhora podia exposar lliurement el motiu pel qual
es va donar la situació. Les dades van haver de ser tractades clarament, ja que la informació
era molt diversa. En qualsevol cas en el que es necessités un criteri subjectiu la dada passava
a ser nul·la. Vàrem classificar les dades en:

• S = Inferior a 5 membres.

• M = Entre 5 i 10 membres.

• L = Més de 10 membres.

24. Nombre de doctorands al grup.
S’ha tractat com a valor numèric degut a la simplicitat de la resposta.

25. Freqüència de les reunions de grup Hem dividit en dos subnivells la classificació.

• Insuficient: Una reunió o menys a l’any (YEAR, NEVER).

• Suficient: Una reunió o menys a la setmana (WEEK)o al mes (MONTH).

Week, Month, Year, Never.

26. Et sents satisfet amb la dinàmica del grup?
Śı/No. Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la
resposta.
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27. El grup de recerca et proporciona els recursos necessaris per desenvolupar la recerca en
condicions?
Śı/No. Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la
resposta.

28. Freqüència de les reunions/trobades/intercanvi d’emails amb el director/a
S’ha aplicat un criteri semblant a la pregunta referent als grups.

• Insuficient: Una reunió o menys al semestre (SEMESTER, YEAR, NEVER).

• Suficient: Una reunió o menys a la setmana (WEEK)o al mes (MONTH) o a voluntat
(ALWAYS).

29. Valora del 1 al 10 el teu grau de satisfacció amb la tasca del teu director/a?
Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la resposta
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

30. Si la nota és inferior a 4, en pots indicar els motius?
Las respostes, tot i ser molt lliures, s’ha pogut classificar en: NOTUT = El doctorand es
queixa de què no rep prou tutorització; ALT = Altres queixes.

31. Per què?
Degut a deixar la resposta lliure ha estat impracticable el tractament i simplificació de les
respostes de manera no subjectiva. Ha quedat com una pregunta amb dades no analitzades.

32. Valora del 0 al 5 el teu grau de satisfacció amb el doctorat.
Les dades no han necessitat cap manipulació degut a la senzillesa i facilitat de la resposta
{0, 1, 2, 3, 4, 5}.

33. Coneixes l’Assemblea de Doctorands Diagonal?
El doctorand tenia opcions predefinides. Vàrem classificar les dades en:

• ACTIVAMENT = Śı, i hi tinc una participació activa.

• ASSEMBLEA = Śı, rebo els mails de la llista de correu i he assistit a alguna reunió.

• MAIL = Śı, rebo els mails de la llista de correu però no he assistit a cap reunió.

• HEARD = N’he sentit a parlar.

• NO = No n’havia sentit a parlar mai.

34. Coneixes alguna altra assemblea de doctorands?
Les respostes possibles eren ”D-Recerca”, ”3r cicle UAB”, ”UDG Doc”, altres o cap.

35. Participes en alguna de les que coneixes?
El doctorand tenia opcions predefinides. Vàrem classificar les dades en

• YES = Śı, activament.

• HEARD = Només m’informo de la seva activitat.

• NO = No.

36. Comentaris diversos.
Degut a deixar la resposta lliure ha estat impracticable el tractament i simplificació de les
respostes de manera no subjectiva. Ha quedat com una pregunta amb dades analitzades de
manera qualitativa.
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B Observacions del procés de recollida

L’enquesta ha estat realitzada per investigadors de doctorat, per tant, persones no professionals
en l’àmbit de les enquestes. En aquest apartat volem comentar els problemes trobats en l’anàlisi
del qüestionari i algunes recomanacions per a futures iniciatives semblants.

Les dades han hagut de ser retocades a mà considerablement degut al gran nivell de detall
de les respostes obtingudes. Ha estat un error donar massa opcions per emplenar lliurement per
part dels enquestats (usant quadres de text, sense donar opcions tancades) a algunes respostes de
preguntes. Això ha provocat una activitat intensiva de correcció d’errors tipogràfics, números i
estandarització de les respostes. Adicionalment, en algunes preguntes s’han agrupat les repostes
en grups més generalistes (distribució per àrees, mides de grup de recerca, satisfacció amb lloc
de treball, feina del tutor i doctorat) o s’han hagut de reagrupar els àmbits de les respostes
(remuneració econòmica, organització poĺıtica).

Finalment, pel que fa a la situació de docència, les repostes donades (numèriques) tenen di-
verses unitats i es fa impossible analitzar-les, per aquesta raó s’han descartat. Es preguntava
”Quantes hores de classe has impartit l’últim any?”, però les respostes han estat donades en hores,
crèdits, hores setmanals, hores semestrals i d’altres. Per una nova ocasió, s’haurà de remarcar més
clarament les unitats.

Per a noves iniciatives es recomana limitar el nombre de respostes a opcions pre-definides (sense
obligació de l’usuari d’introduir dades usant el teclat) i suficientment generals per a permetre un
tractament de dades menys problemàtic.

C Gràfiques adicionals

En aquesta secció es presenten les gràfiques adicionals (mencionades al text) que donen completitud
a l’estudi.
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Figura 14: Superior: correlació entre les dades de l’enquesta i el nombre de tesis llegides a
Catalunya l’any 2011 per àrea. R2 = 0.71, p < 0.05. Centre: correlació entre dades de l’enquesta
i nombre de doctorands matriculats per universitat el curs 2010-2011 (font IDESCAT). R2 = 0.84,
p < 0.05. Inferior: durada estimada del doctorat (declarada pels enquestats). Els valors inferiors
a 3 anys (residuals) corresponen previsiblement a matŕıcules anteriors a la reforma dels estudis
de doctorat (no hi havia obligació de matŕıcula, i.e. un podia matricular la tesi el mateix any de
llegir-la.).
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Figura 15: Superior: distribució d’espai per treballa per universitat. Elements d’oficina disponi-
bles per àrea (centre superior), universitat (centre inferior) i tipus de remuneració (inferior).
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Figura 16: Distribucions si l’enquestat considera que se li proporcionen els recursos necessaris per
a la recerca per àrea (centre superior), universitat (centre inferior) i tipus de remuneració
(inferior).
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Figura 17: Mida del grup de recerca per tipus de remuneració (superior) i per universitat (centre).
Inferior: Freqüència de les reunions de grup per universitat.
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Figura 18: Satisfacció amb la dinàmica del grup de recerca en funció de (d’esquerra a dreta i de
dalt a baix) la freqüència de les reunions de grup, la mida del grup, el tipus de remuneració, la
universitat i l’àrea.
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Figura 19: Freqüència de trobades amb el tutor per àrea (superior)i universitat (inferior).
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Figura 20: Superior: grau de satisfacció amb el doctorat per universitat. Les dues inferiors:
satisfacció amb la feina del tutor per universitat i per àrea.
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??

Figura 21: Grau de satisfacció amb el doctorat en funció de la satisfacció amb la tasca del tutor
(superior), el curs d’inici de la tesi (centre) i la participació en assemblees (inferior).
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