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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment ..................................................... 6 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu ........................................................................... 6 

1.1. Els doctorands admesos tenen el perfil d’ingrés adequat i el seu nombre és coherent 

amb les característiques i distribució de les línies de recerca del programa, i el nombre de 

places ofertes. ..................................................................................................................... 7 

1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si 

escau, de les activitats formatives....................................................................................... 9 

1.3 El programa recull les modificacions que s’han introduït en aquest període de 

seguiment. ........................................................................................................................... 9 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública ..................................................................10 

La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les 

característiques del programa de doctorat i sobre els processos de gestió que en 

garanteixen la qualitat .........................................................................................................10 

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. ...........10 

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. .........................................................................................................................10 

2.3. La institució publica el SGIQ en el que s’emmarca el programa de doctorat. ...............11 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ) ...............................11 

3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de 
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es proposa un pla de millora per optimitzar‐lo. ....................................................................12 

Estàndard 4: Adequació del professorat .................................................................................13 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada. ...................................................13 

4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves 

funcions. .............................................................................................................................14 

4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de 

tesis. ...................................................................................................................................14 



 

 

 

3 

Escola de Doctorat (EDUB).  
Informe de seguiment del Programa de Doctorat en 
Dret i Ciències Polítiques 

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. ...14 

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge .............................................15 

5.1. Els  recursos  materials  disponibles  són  adequats  al  nombre  de  doctorands  i  a  

les característiques del programa de doctorat. ...................................................................15 

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral. ................................................15 

Estàndard 6: Qualitat dels Resultats ......................................................................................16 

6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents 

amb el perfil formatiu pretès ...............................................................................................16 

6.2. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del 

programa de doctorat. .......................................................................................................17 
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DADES IDENTIFICADORES BÀSIQUES DEL PROGRAMA 

 

 

 

1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 

L’objectiu del programa de Doctorat en Dret i Ciència Política (en endavant PDDCP) consisteix 

en oferir una formació i capacitació d'investigació en les diferents branques del Dret i de la Ciència 

Política, formant doctorands de qualitat.  

El programa es va crear durant el curs 2014/15, però té antecedents anteriors en el programa de 

doctorat denominat amb el mateix nom, Dret i Ciència Política, que s’impartia a la UB. El PDDCP 

es caracteritza per la seva llarga trajectòria, el prestigi del professorat vinculat al programa, i per 

la gran diversitat de línies de recerca ofertes en el mateix programa.  

El PDDCP compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca en l’àmbit del Dret i la 

Ciència Política. En concret, col·laboren en el programa 20 grups de recerca consolidats (grups 

de recerca de la facultat)  Tots aquests grups porten a terme una important tasca de recerca, amb 

projectes competitius que acullen als doctorands del programa.  

El programa s’inscriu en l’Escola de Doctorat de l’EDUB, i és coordinat i gestionat a la Facultat 

de Dret, i hi participa professorat de la Facultat de Dret. La Facultat compta amb un total de 423 

professors, 193 dels quals participen en el Programa de Doctorat. També el PDDCP compta amb 

la col·laboració de professorat d'altres universitats. En el PDDCP participen tots els instituts de 

recerca que estan vinculats a la Facultat. En aquest sentit, el PDDCP col·labora principalment 

Denominació Programa de Doctorat en Dret i Ciència Política 

Codi RUCT 5601146 

Universitat coordinadora Universitat de Barcelona 

Escola de doctorat Escola de doctorat de la Universitat de Barcelona  

Curs acadèmic d’implantació 2014/15 

Coordinador/a del programa Dr. José Andrés Rozas Valdés 

Telèfon de contacte 934024450 

Mail jarozas@ub.edu 

Comissió d’elaboració - La vice-degana  de doctorat, Dra. Mar Campins 
- El Coordinador/a del programa de doctorat, Dr. 

José Andrés Rozas 
- Secretaria d'Estudiants i Docència; Sra. Carme 

Oliva; Sra. Marta Ruiz 
- Unitat de qualitat, Sra Berta Roca 
 

Òrgan d’aprovació de l’informe Comissió acadèmica de programa 

Data d’aprovació de l’informe 31 de gener de 2018 

Òrgan d’aprovació de l’informe Escola de doctorat de la UB (EDUB) 

Data d’aprovació de l’informe 20 de Febrer de 2018 

https://www.ub.edu/portal/web/dret/grups-recerca
https://www.ub.edu/portal/web/dret/grups-recerca


 

 

 

5 

Escola de Doctorat (EDUB).  
Informe de seguiment del Programa de Doctorat en 
Dret i Ciències Polítiques 

amb l’Institut Transjus, l’Institut de Dret Públic, l’Institut de Recerca de l’Aigua i l’Observatori de 

Bioètica.   

 Instituts de recerca de la Facultat de Dret 

El PDDCP s’estructura en les següents línies de recerca: 

1. Bioètica i Dret 

2. Ciència Política 

3. Criminologia i Sociologia jurídico-penal 

4. Dret Administratiu 

5. Dret Canònic i Dret Eclesiàstic De L’estat 

6. Dret Civil 

7. Dret Constitucional 

8. Dret Del Treball i de la Seguretat Social 

9. Dret Financer i Tributari 

10. Dret Internacional Privat 

11. Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 

12. Dret Mercantil 

13. Dret Penal i Ciències Penals 

14. Dret Processal 

15. Dret Romà 

16. Filosofia del Dret 

17. Història del Dret  

La Facultat ofereix també estudis de grau i màster en estudis jurídics i polítics, proporcionant així 

formació en Dret i Ciència Política de qualitat a tots els nivells. L'oferta acadèmica de graus està 

integrada per Grau de Dret, de Relacions Laborals, de Criminologia, de Ciències Polítiques i de 

l'Administració, i de Gestió i Administració Pública. L'oferta de màster està constituïda per vuit 

màsters universitaris dels àmbits d Dret, Ciència Política, Criminologia i la Gestió Pública.  

 Oferta de Graus de la Facultat de Dret 

 Oferta de Màsters Universitaris de la Facultat de Dret.  

La gestió i la coordinació del PDDCP es fa a través de la Comissió Acadèmica Plenària integrada 

per representants de les diferents línies de recerca, i de la seva Comissió Acadèmica Permanent. 

Una o altra es reuneix almenys una vegada al mes d’acord amb un calendari que es publica a la 

pàgina web del programa.  

 Comissió Acadèmica del Doctorat  

 Calendari de les reunions de la Comissió Acadèmica del Doctorat 

El programa compta amb un coordinador/a del programa, elegit d’entre els membres del programa 

i designat pel Director de l’escola de Doctorat (EDUB). Des de la creació del programa han estat 

coordinadors/es el Dr. Jaume Saura (2014-2015) i el Dr. José Andrés Rozas des del curs 2015.   

 

 

https://www.ub.edu/portal/web/dret/instituts-i-observatoris
https://www.ub.edu/portal/web/dret/graus
https://www.ub.edu/portal/web/dret/masters-universitaris
https://www.ub.edu/portal/web/dret/comissions-de-doctorat
https://www.ub.edu/portal/web/dret/comissions-de-doctorat
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’ISPD  

L’informe ha estat elaborat principalment pel coordinador del programa de doctorat, amb el suport 

de la Secretaria d'estudiants i docència i el de la Unitat de qualitat de la Facultat, i amb la 

supervisió de l’Escola de Doctorat (EDUB) i de les vice-deganes de doctorat i de qualitat de la 

Facultat.  

El procés ha estat coordinat per l’EDUB i l’APQUB, que han proporcionat instruccions i dades 

necessàries, assessorant la seva elaboració i revisant els textos finals. 

Per poder elaborar l’Informe s’ha creat una comissió d’ISPD integrada per: 

a) La vice-degana de doctorat, Dra. Mar Campins 

b) El coordinador del programa de doctorat, Dr. José Andrés Rozas 

c) Secretaria d'Estudiants i Docència; Sra. Carme Oliva i Sra. Marta Ruiz 

d) Unitat de qualitat; Sra. Berta Roca 

S’ha comptat amb l’opinió dels diferents grups d’interès del programa de doctorat, com ara 

responsables acadèmics, professorat, personal administratiu, doctorands i graduats. L’ISPD ha 

estat aprovat per la Comissió Acadèmica plenària del Programa de Doctorat, que té la mateixa 

composició que la Comissió de doctorat de la Facultat, delegada de la Junta de Facultat -des del 

moment en què el PDDCP és l’únic ofert al centre- i pel Comitè de Direcció de l’EDUB. 

L’informe de seguiment es basa en les dades proporcionades per l’EDUB, per la OPAD i per la 

Secretaria de Facultat, així com en la informació recopilada dels expedients dels titulats, de les 

sol· licituds d’admissió, i del informes d’activitat dels doctorands en el moment del dipòsit de la 

tesi. Un resum de les dades pot trobar-se al web de l’EDUB: 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/dades L’informe de publicacions ha estat elaborat a 

partir de les dades proporcionades pels propis doctorands, directors/es de tesi.  Aquest informe i 

els documents relacionats estaran disponibles a la pàgina sobre el sistema de qualitat de l’EDUB: 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/informes-seguiment 

Les principals dificultats en l’elaboració de l’Informe s’han presentat com a conseqüència del fet 

de ser el primer informe realitzat i de la manca de dades en alguns indicadors. També manquen 

dades sobre inserció professional i les enquestes d’opinió als doctorands i professorat, que 

encara no han estat implementades per la UB. S’està treballant en la seva elaboració.  

 

3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS DE SEGUIMENT  

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 al MECES. El 

programa va ser verificat el dia 23 de juliol de 2014, i implementat des del curs 2014/15, tot i que 

com s’ha indicat procedeix d’anteriors programes. Des de la seva implementació, s’ha realitzat una 

modificació no substancial en relació als requisits d'admissió aprovada en Consell de govern de la 

UB a data 19 de juny de 2017.  

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/dades
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/informes-seguiment


 

 

 

7 

Escola de Doctorat (EDUB).  
Informe de seguiment del Programa de Doctorat en 
Dret i Ciències Polítiques 

1.1. Els doctorands admesos tenen el perfil d’ingrés adequat i el seu nombre és 

coherent amb les característiques i distribució de les línies de recerca del 

programa, i el nombre de places ofertes. 

 

Oferta de places i doctorands matriculats. El PDDCP ofereix 60 places per any acadèmic. Tot 

i que el nombre d'estudiants de nou accés és superior a les places ofertes, s’ha de tenir en compte 

que alguns d’aquests doctorands són estudiants que s’adapten de l’anterior programa. Així doncs, 

si descomptem els estudiants adaptats observem que el nombre d’estudiants de nou accés 

s’ajusta a les places ofertes. Només en el curs 2016/17, els estudiants de nou accés estaven per 

sobre de les places ofertes.  

 

Taula E1.1 Estudiants de nou accés i matrícula del Programa 

 2014 2015 2016 

Estudiants de nou ingrés 66 
(10)*  

101 
(44)*  

87 
(10)*   

Estudiants matriculats PDDCP 66 149 208 
Font: Oficina de Planicicació Academicodocent. 

*Estudiants que s’han adaptat de l’anterior programa.  

 

El perfil d'accés dels doctorands ha estat molt semblant des de la implantació del Doctorat. El 

percentatge d'homes i dones és molt equilibrat en els diferents cursos. Principalment, els 

estudiants de nou accés procedeixen d'estudis cursats a la mateixa UB, tot i que el 2016 es denota 

un petit augment d'estudiants no procedents de la UB. També ha anat augmentat lleument els 

estudiants estrangers. En aquest sentit, el programa de doctorat no només és atractiu per als 

nostres titulats, sinó també per a titulats d’altres centres i països.  

La via d'accés al Doctorat dels doctorands és principalment la via de grau i màster (34,38%), i la 

via per insuficiència investigadora (30,08%).    

 

Taula E1.2. Vies d’accés dels estudiants de nou accés 

 

 2014 2015 2016 

 N % N % N % 

Suficiència Investigadora 24 35,29 44 43,56 9 10,34 

Titulació estrangera 18 26,47 22 21,78 25 28,74 

Grau i màster 26 38,24 33 32,67 29 33,33 

Títol de Doctor 0 0 1 0,99 0 0,00 

Titol MECES 0 0 0 0,00 23 26,44 

Especialitat titulació mèdica 0 0 1 0,99 1 1,15 

 68 100 101 100,00 87 100,00 
Font: Facultat de Dret 
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Taula E1.3 Perfil dels estudiants 

 2014 2015 2016 

Sexe Home 48,53% 51,49% 49,43% 

 Dona 51,47% 48,51% 50,57% 

Procedència Universitat Procedents no UB 18,18% 15,44% 28,37% 

Nacionalitat Estudiants estrangers 37,88% 34,90% 39,90% 

Matrícula estudiants Matrícula a temps 
parcial 

46,97% 38,93% 41,83% 

Font: Oficina de Planicicació Academicodocent. 

 

Demanda de places. El nombre de sol·licituds rebudes ha seguit en els cursos analitzats una 

evolució satisfactòria: 68 el curs 2014/15, 107 el curs 2015/16, 94  el curs 2016/17. S’ha de tenir 

en compte que dins de la demanda de places s’han comptabilitzat les sol·licituds dels alumnes 

que s’adaptaven al nou Programa de Doctorat. En aquest sentit, el curs 2014 han demanat 

l’adaptació 10 estudiants, en el curs 2015, 57, i el curs 2016 uns altres 10.  

El nombre de sol·licitants s’ajusta al nombre de places ofertes. Dels alumnes sol·licitants són pocs 

els que no s’acaben matriculant. En el curs 2014 només dos alumnes no van acabar matriculant-

se, en el curs 2015 en van ser 6 i en el curs 2016 en van ser 7. Cal fer constar que el perfil dels 

doctorands sol·licitants és similar al dels admesos.  

Contractes predoctorals (FI, FU, APIF). El percentatge d'estudiants amb beques predoctorals 

és molt baix. En el curs 2016/2017 només un 6,73% dels matriculats tenen un contracte 

predoctoral, un 8,05% en el curs 2015/16, i un 6,06% en el curs 2014/15. El baix percentatge de 

doctorands es deu a la política de disminució de l’oferta de beques que en els darrers anys han 

imposat les administracions públiques estatal i autonòmica, d’una banda i al perfil del doctorand 

que accedeix al programa, de l’altra. En molts casos es tracta de professionals amb la seva 

activitat laboral matriculats en règim de temps parcial que és incompatible amb un contracte 

predoctoral.   

D’altres contractes predoctorals. A banda dels contractats anteriors el programa compta amb  

d’altres doctorands amb ajudes. En el curs 2016-2017, es comptabilitzen 8 convocatòries de 

beques d’altres països. D’aquestes 6 són beques CONICYT de Xile, i 2 beques Fmescyt de la 

República Dominicana. Només un 22,22% dels doctorands estrangers tenen un contracte pre-

doctoral.  

Línies de recerca. Els doctorands es distribueixen en les 17 línies de recerca de forma força 

equilibrada, així com en els diversos grups de recerca. Les línies de recerca amb més estudiants 

matriculats són la de Ciència Política, Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Internacional Públic, i 

Dret Penal i Ciències Penals). Algunes línies tenen poca matrícula com ara Dret Constitucional, 

Dret Internacional Privat, Dret Romà i Filosofia. Els motius que justifiquen la diferència de 

matrícula en les diferents àrees són per interessos personals dels doctorands i per la diferent 

projecció professional de les diferents línies d’investigació.  

 Taula E1.4 Alumnes matriculats per línies de recerca 

La Comissió del PDDC vetlla perquè el perfil d’accés dels doctorand sigui adequat. El coordinador 

del programa posa a disposició de la Comissió la documentació aportada pel candidat 

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mid_dret_ub_edu/EXhRHsZp1yRNtvk_4fhQmPEBouvy1R__PlBKmvnkaumP9Q?e=Xqhnhg
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(currículum, certificats acadèmics, motivació i, en alguns casos, cartes de recomanació). El 

programa admet els candidats un cop són avalats per compromís de direcció de tesis validat per 

un professor/a vinculat al programa. La Comissió Acadèmica estableix dos períodes (juliol i gener) 

per l’admissió de candidats al Programa.  

Doctorands adaptats de programes anteriors. Com a conseqüència de l’extinció de programes 

anteriors, l’EDUB va aprovar dues transitòries que permetien la incorporació de doctorands de 

programes extingits als nous programes l’any 2016 i 2017. Aquesta transitòria es referia a 

doctorands amb la tesi ja molt avançada i que estaven en condicions d’acabar-la en un curs 

acadèmic. Com a conseqüència d’aquesta incorporació, van adaptar-se al nou programa 10 

doctorands l’any 2014, 44 doctorands l’any 2015 i 10 doctorands l’any 2016.  

 

1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si 

escau, de les activitats formatives. 

Entenem que els mecanismes seguits són satisfactoris d’acord amb l’estàndard. La Comissió del 

PDDCP valora la suficiència investigadora dels doctorands. Aquella que no tenen acreditada prou 

suficiència investigadora han de cursar complements de formació que consisteix en cursar una 

assignatura de 6 crèdits “Orientació a la investigació jurídica” que forma part del pla d’estudis del 

màster universitari d’Estudis Jurídics Avançats. El Director/a de la tesi decideix per a cada 

doctorand si convé incloure activitats formatives en el seu currículum. Les activitats formatives 

poden ser cursos, cursos transversals, assistència a escoles d’estiu, jornades doctorals, etc... La 

supervisió del desenvolupament del treball de recerca i de les activitats de formació, per part del 

programa, es fa mitjançant l’informe que el doctorand lliura per al seguiment cada curs acadèmic 

junt amb l’informe del director/a o tutor/a. Addicionalment, abans de finalitzar el primer any el 

estudiant ha de defensar el seu “pla de recerca” en el seminari organitzat per cadascuna de les 

línies de recerca. Posteriorment a la defensa, el estudiant ha de sol·licitar a la Comissió 

Acadèmica l’aprovació del seu projecte de recerca. Si la Comissió no aprova el pla, o el tribunal 

considera que el pla és no apte, es fan propostes de millora i es demana una nova versió 

començant de nou el procediment. 

 

1.3 El programa recull les modificacions que s’han introduït en aquest període de 

seguiment. 

El curs 2016/17 es va presentar una modificació no substancial dels criteris d’admissió al PDDCP. 

Principalment, es proposava un canvi en els criteris d’admissió per tal de millorar el perfil d’accés 

dels doctorands. Les dues modificacions van ser que els doctorands havien d’acreditar un nivell 

mínim de B2 en qualsevol llengua estrangera –no només en anglès- i la demostració de 

suficiència investigadora en Dret o Ciència política. La modificació va ser aprovada en Consell de 

Govern de la Universitat de Barcelona el 19 de juny de 2017 

 

Conclusió. L’estàndard 1 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt, tot i que caldria considerar la millora d’alguns aspectes com ara el baix percentatge 

de doctorands amb contractes predoctorals.   
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

La institució informa de manera adequada a 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. 

L’EDUB compta amb una pàgina web que inclou tota la informació necessària per a l’accés als 

programes de doctorat, en català, castellà I anglès: http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-

edub-nova. En aquesta pàgina s’informa de manera veraç, completa i actualitzada d’informació 

sobre l’EDUB, el sistema de garantia interna de qualitat, els processos d’admissió i accés, els 

requisits d’accés, la informació de matrícula, el calendari acadèmic, els requisits dels candidats 

estrangers, els preus I serveis, assegurances, el procés de realització del doctorat, els 

procediments a seguir per al seguiment, procediment per al  dipòsit i lectura de la tesi, els 

programes d’intercanvi internacional, els ajuts internacionals I el conjunt de la normativa de 

doctorat. El web ha estat renovat recentment, pel que conté la informació actualitzada.  

Aquesta informació és accessible a tots els interessats i conté els requisits d’informació pública i 

d’indicadors recollits a les taules 1.1 i 1.2 de l’apartat 3.2 de la Guia per al seguiment  dels 

programes oficials de doctorat d’AQU Catalunya. 

A més a més, el programa disposa d’una pàgina web específica on s’indica:    

1) Admissió: perfil d’ingrés, requisits específics i criteris d’admissió. 
2) Matrícula 
3) Detall de les línies de recerca ofertes 
4) Informació de contacte I secretaria del programa 
5) Professorat i grups de recerca: professorat del programa, perfil acadèmic i investigador, 
6) Tesis defensades en els darrers anys 
7) Beques 
8) Comissió Acadèmica de Doctorat 

 

La pàgina web de la Facultat s’ha mostrat adequada per a la informació pública, però es considera 

necessària la seva millora, especialment en l’accessibilitat de la informació en catellà i anglès. En 

aquest sentit, l’EDUB està treballant per a una pàgina web més funcional i amb informació molt 

més detallada de cada programa de doctorat. Es preveu implantar-se durant l’any 2018.  

 

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. 

Tota la informació esmentada a l’apartat anterior és accessible universalment per a tots els grups 

d’interès des de l’espai web de l’EDUB. Les memòries de verificació estan disponibles a la pàgina 

web de l’EDUB i els informes de seguiment, quan es generin, seran públics dins del web de 

l’EDUB i dels diferents programes de doctorat. http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/personal/roige_ub_edu/Documents/Seguiment/2)%20Documents/Dret%20i%20Ciència%20Política/pàgina%20web%20específica
https://www.ub.edu/portal/web/dret/linies-de-recerca
https://www.ub.edu/portal/web/dret/matricula
https://www.ub.edu/portal/web/dret/linies-de-recerca
https://www.ub.edu/portal/web/dret/linies-de-recerca
https://www.ub.edu/portal/web/dret/linies-de-recerca
https://www.ub.edu/portal/web/dret/tesis-doctorals
https://www.ub.edu/portal/web/dret/beques-i-premis
https://www.ub.edu/portal/web/dret/comissions-de-doctorat
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova
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nova. Malauradament, no es disposa de recursos per mantenir aquesta informació actualitzada i 

l’EDUB ha de millorar aquest aspecte, el que es pretén fer al llarg de l’any 2018. 

Els indicadors requerits en aquest apartat seran públics una vegada finalitzats els informes de 

seguiments de cada programa de doctorat, aproximadament en febrer 2018. S’oferiran xifres 

sobre oferta de places, estudiants de nou ingrés, amb beca, estrangers, total de matriculats i 

abandonaments, nombre de tesis llegides, de tesis Cum Laude, de doctors amb menció 

internacional, nombre de professors amb sexenni viu de les tesis defensades per a cada un dels 

programes de doctorat en els darrers anys. 

 

2.3. La institució publica el SGIQ en el que s’emmarca el programa de doctorat.  

El SGIQ de l’Escola de Doctorat de la UB és d’accés públic al web de l’EDUB i pot consultar-se a 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/sistema-de-garantia-de-qualitat-intern. 

 

Conclusió. L’estàndard 2 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt, tot i que caldria considerar la millora d’alguns aspectes, com ara la publicació de la 

informació en llengua catalana, llengua castellana, i la millor accessibilitat a la informació referent 

a l’admissió dels doctorands.  

 

ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT 

(SGIQ) 

El Sistema de Garantia Intern de Qualitat de l'Escola de Doctorat, com a organització de la 

Universitat de Barcelona que desenvolupa la formació doctoral i que té adscrits els programes de 

doctorat, és propi de l'Escola però emmarcat en el SAIQU de la Universitat de Barcelona. 

L’EDUB (com a organització de la UB encarregat de l a formació doctoral i que té 

adscr its els programes de doctorat) disposa d’un sistema propi de garantia interna de la 

qualitat, tot i que s’emmarca dins del SAIQU de la UB, i que està  formalment establert i 

implementat  assegurant, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua del programa d’acord 

amb les directrius. 

 

3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de 

doctorat, el seguiment i l’acreditació. 

Verificació. Tots els programes de doctorat de la UB han estat dissenyats, aprovats i verificats 

seguint el SGIQ de l’Escola de Doctorat i la Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes 

de programes de doctorat d’AQU.  

Seguiment. Els processos de seguiment, implantats per primer cop en aquest document, s’han 

dissenyat perquè puguin servir per a la reflexió interna i per detectar les millores, d’acord amb el 

SGIQ de l’Escola de Doctorat i la Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat 

d’AQU. Els informes de seguiment seran publicats en el web de l’EDUB 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/sistema-de-garantia-de-qualitat-intern
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Acreditació. Aquest programa de doctorat s’haurà de sotmetre al procés d’acreditació. L’EDUB i 

l’APQUB estan dissenyant el procés a seguir i els processos a implementar per portar-los a terme. 

Valoració del programa de doctorat sobre els diferents processos. El procés es valora 

positivament ja que ha permès el disseny i l’aprovació́ del programa de doctorat sense cap 

anomalia, aconseguint la verificació́ favorable del mateix. El programa valora positivament el 

procés de seguiment perquè̀ ha permès l’anàlisi i la revisió́ de la implantació́, desenvolupament i 

resultats del mateix, i també́ possibilita la detecció́ d’aspectes a millorar i la introducció́ de millores. 

De totes maneres, en acabar el primer seguiment de programes de doctorat es procedirà̀ a 

l’avaluació del procés i a adoptar les mesures necessàries per millorar-lo.  

 

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació́ i dels resultats rellevants 

per a la gestió́ eficient del programa de doctorat. 

 El SGIQ de l’EDUB contempla de forma centralitzada indicadors d’accés, matrícula, professorat, 

resultats, necessaris per al seguiment i la futura acreditació dels programes. Es recullen els 

indicadors indicats a la taula 1.2 de l’apartat 3.2 de la Guia per al seguiment del programes oficials 

de  doctorat d’AQU. El SGIQ garanteix la recollida de la informació mitjançant els diferents 

processos. 

Els indicadors són accessibles per a tots els interessats i es faran públics una vegada elaborat els 

informes de seguiment (febrer 2018). 

En relació a la recollida de la satisfacció dels diferents grups d’interès, actualment estem en el 

procés d’elaboració de les diferents enquestes i que estaran disponibles per a l’acreditació dels 

programes de doctorat. 

El SIGQ preveu, que pel que fa als doctorands, que es realitzaran dues enquestes, una de forma 

anual en s’inclouria en l’informe de seguiment i una segona coincidint amb el dipòsit de la tesi 

doctoral. Tanmateix, aquests aspectes encara no s’han pogut portar a terme i es preveu 

implantar-los al llarg del curs 2017/18 i 2018/19. 

 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per a analitzar-ne l’adequació́ i, si 

escau, es proposa un pla de millora per optimitzar‐ lo. 

El SGIQ de l’Escola de Doctorat es va dissenyar en el moment de la implantació dels diferents 

programes de doctorat, però tanmateix s’hauran de fer accions específiques per procedir a la 

revisió del mateix per optimitzar-lo. Al llarg del curs 2017/18 es crearà una comissió per adequar-

lo a l’experiència desenvolupada al llarg d’aquests anys. Abans del juny 2018, s’elaborarà un 

primer informe de revisió dels diferents processos implantats del SGIQ. 

 

Conclusió. L’estàndard 3 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt.  

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_41207915_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_41207915_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_41207915_1.pdf
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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 de doctorands 

 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

El programa de Doctorat està constituït per 193 professors/es, dels quals 150 són professors de 

la Facultat de Dret, 8 professors són de la UB però no de la Facultat, 33 professors són d'altres 

institucions /estatals i internacionals), i 2 professors són d'un observatori vinculat a la Facultat de 

Dret. Del total del professorat del programa, 140 són directors de tesis (72,54%).  

Donat que no disposem de dades del professorat extern a la Facultat, l'anàlisi es centrarà en el 

professorat de la Facultat. Dels 140 directors de tesis, 102 són professors de la Facultat (72,86%). 

El 54,94% del directors disposa d'un tram de recerca viu, i un 48,31% té un perfil PDA de recerca. 

Aquesta valoració́ es fa demanant que aportin els articles que hagin publicat en revistes amb 

factor d’impacte en els darrers anys, i també a traves del sistema de PDA (Pla de de dedicació 

Acadèmica) de la Universitat de Barcelona que qualifica anualment el sistema d’inputs i outputs 

de recerca de tot el professorat i els qualifica segons les seves aportacions en A, B, C i D. Els 

directors/es que no tenen sexenni viu han de demostrar que tenen capacitat investigadora per 

poder dirigir tesis doctorals. Els cos de professorat que pertany al cos de catedràtics d’universitat, 

titulars d’universitat, i agregats de la Facultat de Dret representa un 84,31%  dels directors/es del 

doctorat, un percentatge que es considera molt positiu ja que ens denota que més de la majoria 

del professorat del programa té un contracte permanent amb la institució. També́ es demana que 

aportin informació́ sobre les activitats de recerca que desenvolupen en aquell moment. Amb 

aquests factors la coordinació́ del programa autoritza que els directors formin part dels recursos 

humans del programa de doctorat. 

 Perfil dels directors que són professors de la Facultat de Dret del PDDCP 

Cal fer notar la dificultat del centre per disposar de dades sobre el sexennis del professorat amb 

certa precisió. Les dades que s’han presentat són les que disposa el centre a data de desembre 

de 2017. Com a proposta de millora caldria sistematitzar millor la recollida de dades, i poder 

certificar la fiabilitat de les dades, per tal que l’anàlisi sigui més acurat. Tot i això, amb les dades 

que disposem, el programa hauria de perseguir l’objectiu d’ampliar el percentatge de professors 

amb sexenni viu i que el 100% de professorat complís totes les condicions que es demanen. 

Una part substancial del professorat del programa participa en projectes de recerca competitius. 

En el moment d’elaboració de la memòria comptabilitzem un total de 34 projectes de recerca 

estatals vius que tenen una vinculació amb al programa, i un total de 7 projectes de recerca 

europeus. Quant als grups de recerca consolidats (SGR), el professorat del programa de doctorat 

té vinculació amb els 20 grups de recerca de la Facultat. (grups de recerca de la Facultat). A més 

el programa compta amb una professora amb la distinció de recerca ICREA.  

 Projectes de recerca estatals 

 Projectes de recerca europeus 

Cal fer notar que no s’han produït modificacions substancials respecte a les previsions del procés 

de verificació. Les úniques variacions, pràcticament en la seva totalitat, es deuen a la jubilació de 

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mid_dret_ub_edu/ESaOjehT7d1HvmW7YjApMYABzuD449c11O2_vsPTfSqDSg?e=j9yCI9
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mid_dret_ub_edu/EdvLp51PG19DlIqSrLnZCdMBIaZAUc5JFAat87NcDBNtMg?e=nBspaG
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mid_dret_ub_edu/EVhAP2fLlttKvJ9gl88bU-IBC1EHCe2FgQYjniKWRWhClA?e=ebb2xg
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part del professorat vinculat al programa, o a la incorporació de nou professorat, sempre amb 

experiència investigadora acreditada.  

 

4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves 

funcions. 

El professorat és suficient i qualificat per a la direcció de les 60 places ofertes anualment, superant 

les ràtios que el Reial Decret marca com a mínim. En la situació actual hi ha més estudiants (208) 

que professors (193) per dirigir tesis doctorals com a conseqüència de la demanda de candidats. 

En el PDDCP, un professor pot dirigir un màxim de cinc tesis de forma simultània, i altres dues 

en co-direcció. Per aquesta raó, encara que el nombre de professors sigui inferior al d’estudiants, 

es constata que és suficient per desenvolupar les seves funcions. 

 

4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció 

de tesis. 

El PDDCP no promou accions per fomentar la direcció́ de tesis perquè̀ el nombre de directors es 

suficient per cobrir la demanda dels alumnes de nou ingrés.  

 

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.  

El percentatge de professorat estranger en la direcció de tesis és molt baix, ja que només 

aproximadament un 5% dels directors són precedents d’universitats estrangeres. Els tribunals de 

les tesis acostumen a ser de tres membres, dels quals dos han de ser externs al programa. És 

poc freqüent que un dels membres del tribunal sigui estranger.  

 

Taula E4.1 Professorat estranger com a membre del tribunal de defensa de tesi 

 2014 2015 2016 

President 2 0 2 

Secretari 4 1 3 

Vocal 1 5 5 8 

Vocal 2 1   

Vocal 3 1   
   Font: Facultat de Dret i Oficina de Planificació Academicodocent. 

 

Cal fer notar que el pressupost disponible (un màxim de 600 euros, tot i que en alguns casos el 

grup de recerca o departament complementa el pressupost) per a finançar el viatge i l’allotjament 

dels membres del tribunal no permet finançar més d’un membre estranger per tribunal. En el cas 

de tesis amb menció internacional, el pressupost disponible és superior (fins a 900 euros) i és 

més habitual comptar amb algú investigador/a estranger/a al tribunal. Tot i les dificultats 

econòmiques i administratives per aconseguir la participació de professorat estranger, clarament 
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és necessari fomentar-ne la seva participació. Des de l’EDUB i des de la coordinació́ del programa 

es continuarà̀ ajudant als doctorands que vulguin tenir professorat estranger en el seu tribunal de 

defensa de la tesi pel que fa als aspectes administratius i econòmics.  

Les dificultats administratives en la tramitació dels convenis de co-tutela tampoc afavoreixin la 

participació de professorat estranger al programa.  

 

Conclusió. L’estàndard 4 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt, tot i que caldria millorar aspectes com són el percentatge de professorat amb trams 

de recerca vius, augmentar el nombre de directors de tesi d’universitats estrangeres,  

 

 

ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’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. 

.La Universitat de Barcelona posa a disposició dels programes de doctorat, pel desenvolupament 

de les seves activitats, tots els recursos materials dels quals disposa com biblioteques, aules 

d’informàtica, sales d’estudi, laboratoris, els centres tecnològics, així com els serveis d’atenció a 

l’estudiant.  El fons documental i accessible electrònicament en l’àmbit del programa de doctorat 

és adequat, especialment pel que fa a l’accés a les publicacions i revistes científiques.  

Els recursos materials són adequats pel que fa a instal·lacions específiques (espais per a la 

ubicació i treball dels doctorands, laboratoris, aules d’informàtica, biblioteques, etc.) respecte al 

volum dels doctorands. Els doctorands desenvolupen la seva investigació́ als espais de la Facultat 

i disposen dels recursos materials que necessiten per portar a terme la seva tesi doctoral. Des 

del Deganat, hi ha una acció en marxa per a l’adequació dels espais de doctorands pel que fa la 

millora i modernització del mobiliari.  

No es disposen d’enquestes específiques respecte al doctorat pel que fa a aquestes instal·lacions 

i recursos, però sí es disposen enquestes respecte al conjunt d’alumnes de la Facultat. En aquest 

sentit, les enquestes són favorables i mostren que els recursos són adequats.   

5.2. Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral.  

La UB disposa de serveis d’acollida i d’altres prestacions logístiques (habitatge, assessorament 

sobre qüestions legals respecte de la residència, etc.), d’orientació acadèmica (beques, mobilitat, 

projectes, etc.) i d’orientació professional i inserció laboral. Aquesta informació es facilita des de 

la coordinació des de la Facultat i des del SAE (Servei d’Acollida a Estudiants).  



 

 

 

16 

Escola de Doctorat (EDUB).  
Informe de seguiment del Programa de Doctorat en 
Dret i Ciències Polítiques 

Els doctorands reben des del PDDCP i des de l’EDUB informació́ sobre els serveis de la UB dels 

que poden gaudir com estudiants. La pàgina web de la universitat també́ disposen d'enllaços per 

obtenir informació́ sobre acollida i orientació́ acadèmica.  

Des de la coordinació del PDDCP es desenvolupen determinades accions d’orientació i acollida 

pels estudiants:  

- Campus virtual d’accés a tots els estudiants del programa. En aquest campus es publiquen 

totes les informacions d’interès pels doctorands (seminaris, convocatòries, congressos, etc...) 

El campus està organitzat per línies de recerca en les que hi formen part tant els doctorands 

com els professors de la línia. D’aquesta manera poden establir canals de comunicació directe 

per difondre les seves activitats.  

-  Seminaris d’acollida. Després de la finalització de la matrícula és realitza una sessió 

inaugural per tots els doctorands recent admesos. La sessió porta per nom “¿Cómo se hace 

una tesis doctoral?”. Aquesta acció està molt ben valorada pels estudiants, ja que és 

l’oportunitat de conèixer ’s, i de generar dinàmiques de grup. Es registra en streaming i resulta 

accessible des del campus virtual.  

- Des de la Facultat també es dóna suporta a la mobilitat internacional dels doctorands. D’una 

banda, el programa de doctorat forma part de la iniciativa que es du a terme des del curs 

acadèmic 2014-2015 “LERU PHD Exchange Scheme”, conjuntament amb Facultats de Dret 

d’altres universitats de la xarxa LERU. Aquest programa permet als doctorands fer una estada 

per un període d’entre dues i vuit setmanes, en una altra universitat de la LERU.  Durant el 

curs 2014-2015, cinc doctorands es van desplaçar a Leiden, Leuven i Utrecht i la Facultat en 

va rebre un de Milà.  El curs 2015-2016, quatre doctorands es van desplaçar a Leiden, 

Heidelberg, Leuven i Ginebra i la Facultat en va rebre tres de Cambridge, College London, i 

Zurich.  El curs 2016-2017 quatre doctorands es van desplaçar a Milà, University College 

London. Ginebra i Cambridge I la Facultat en va rebre dos de Cambridge, i Leiden. D’altra 

banda, actualment s’està treballant en la inclusió d’aquest col·lectiu en els convenis amb altres 

universitats que es subscriuen en el marc del Programa Erasmus +.  

 

Conclusió. L’estàndard 5 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt. 

 

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 

Per l’admissió del Doctorat és imprescindible que el doctorand presenti a la Comissió Acadèmica 

de Doctorat el document de compromís per l’admissió validat i signat pel director de la tesis. En 

la comissió́ acadèmica que avalua anualment el ritme de desenvolupament de la tesi doctoral es 
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valora especialment que la recerca de l’estudiant avanci i compleixi el cronograma que s’havia 

marcat en el moment de presentació́ del pla de recerca. Sempre es té en compte que poden 

haver-hi variacions que van apareixent a mida que investiguen per a la tesi doctoral, i que poden 

implicar una modificació́ del pla de recerca i del projecte de tesi doctoral. Les activitats de formació 

més habituals són les següents:  

1. Formació específica per a la tesi doctoral, proporcionada generalment pel grup de recerca 

d’acollida. 

2. Formació en forma de seminaris i cursos, ja sigui dins del programa o d’acord amb els 

màsters pròxims.  

3. Formació transversal, de competències relacionades amb la presentació de publicacions, 

inserció professional, etc.  

4. Assistència i participació en seminaris, congressos, etc.  

5. Jornades anuals de presentació de projectes  d’avenços de les tesis 

6. Summer Schools. 

L’avaluació del desenvolupament, com a investigador, de l’estudiant la fa el director mitjançant 

l’informe anual, així com la Comissió del PDDCP i les comissions, en el moment de presentació 

del pla de recerca i, finalment, de la tesi doctoral. El sistema d’avaluació es considera adequat 

per als objectius d’aprenentatge del programa. 

L’EDUB pensa implantar properament un sistema de formació transversal a través d’unes 

càpsules formatives que permetran millorar la formació transversal. 

 

6.2. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques 

del programa de doctorat. 

 

Dedicació. La proporció de doctorands a temps complet és del 60% i a temps parcial del  40% 

aproximadament. Aquests valors es consideren adequats, donat que un alt percentatge de 

doctorands compaginen la seva activitat professional amb la formació de doctorat. 

 

 

Taula E5.1 Temps complet i temps parcial doctorands  

 2014 2015 2016 

TC TP TC TP TC TP 

Nou ingrés 53,03% 46,97% 64,36% 35,64% 60,92% 39,08% 

Matriculats 53,03% 46,97% 61,07% 38,93% 58,17% 41,83% 
Font: Facultat de Dret i Oficina de Planificació Academicodocent. 

Taxa d’abandonament. La taxa d’abandonament del programa no és molt elevada tal i com es 

pot veure en les dades presentades. Aquestes dades demostren l’interès dels nostres estudiants 

en poder portar a terme la seva tesi doctoral malgrat les dificultats que es puguin trobar durant el 

procés. La normativa actual demana un major compromís en exigir que la tesi doctoral s’acabi en 

un període de temps establert, tot i tenim en compte que es pot demanar alguna prorroga. 
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Taula E5.2 Taxa d’abandonament dels doctorands 

2014 2015 2016 

N % N % N % 

13 19,7% 16 15,84 - - 
Font: Facultat de Dret i Oficina de Planificació Academicodocent. 

Qualitat de les tesis. La qualitat de les tesis doctorals defensades en el PDDCP es considera 

molt satisfactòria. En els tres anys avaluats el 65% de les tesis defensades han obtingut una 

menció cum laude. L'evolució de les qualificacions de les tesis al llarg dels anys és molt positiva. 

El curs 2014 s'observa un percentatge molt més alt de mencions cum laude que els altres anys, 

però també és el curs de menys tesis defensades.  

 

Taula E5.3 Qualificacions de les tesis defensades.  

 

 2014 2015 2016 

N % N % N % 

Excel·lent Cum Laude 12 85,71 14 51,85 26 60,47 

Excel·lent 1 7,14 8 29,63 13 30,23 

Notable 1 7,14 5 18,52 1 2,33 

Aprovat 0 0,00 0 0,00 3 6,98 

 14 100 27 100 43 100 

Font: Facultat de Dret i Oficina de Planificació Academicodocent. 

 

Menció internacional. Només un 7,5% de les tesis obtenen la menció internacional, i un 6,25% 

la menció de Doctor Europeu. Aquesta xifra es considera baixa d’acord amb les expectatives del 

programa. Des de l’EDUB i el programa de doctorat es pensa promocionar la menció 

internacional, donat el seu interès per als doctorands.  

Estades recerca. El percentatge de doctorands que han realitzat estades de recerca es 

considera baix. En els tres cursos analitzats, només s’han demanat 20 sol·licituds d’estades de 

recerca.   

Algunes facultats de Dret de la xarxa LERU han creat un programa d’intercanvi adreçat 

específicament a  la  mobilitat d’investigadors predoctorals. Durant un període d’entre dues i vuit 

setmanes, els investigadors predoctorals que superen el procés de selecció poden fer una estada 

en una altra universitat de la LERU  que formi part d’aquest programa per fer recerca.  

Durant el curs 2014-2015, cinc investigadors de la Facultat de Dret van poder anar a universitats 

de la LERU (dos a Leiden, un a Leuven i dos a Utrecht).  

Durant el curs 2015-2016, quatre investigadors de la Facultat de Dret van poder anar a 

universitats de la LERU (Leiden, Heidelberg, Leuven i Ginebra).  

Durant el curs acadèmic 2016-2017 la UB ha finançat a través del BKC i l’Escola de Doctorat un 

total de 4 beques per a aquests investigadors predoctorals (Milà, University College London. 

Ginebra i Cambridge).  
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Nivell de les tesis. Les tesis del programes generen en general publicacions d’una gran qualitat. 

Tanmateix, donats els pocs anys transcorregut des la implantació del programa i els terminis 

necessaris per tal que aquestes publicacions arribin a la comunitat científica, tenim pocs 

indicadors sobre les publicacions. El programa està treballant en la recollida de dades sobre les 

publicacions generades després de la tesi. En aquest sentit, s’ha elaborat un breu qüestionari per 

sol·licitar els doctorands informació sobre les publicacions derivades de la tesis, i s’ha aprofitat 

per demanar-los la seva actual situació laboral. En total han contestat l’enquesta un total de 33 

graduats, dels quals 29,4% afirmen haver publicat un article derivat de la tesi doctoral, i el 32,4% 

haver-ne publicat més d’un. S’han detectat, mitjançant l’enquesta, un total de 10 monografies que 

tenen el seu origen a la tesi doctoral. 

 Qüestionari   

 Informe dels resultats del qüestionari sobre les publicacions dels doctorands.  

 

 

6.3. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques del programa de doctorat. 

No es disposen d’enquestes específiques per al programa de doctorat quant a la inserció 

professional, i a més en aquest primer seguiment la majoria dels doctorands encara no s'han 

doctorat. No obstant això, els resultats de les enquestes i els informes fets per AQU es consideren 

part de l’avaluació institucional dels estudis de doctorat, com una eina que permet analitzar i 

conèixer la taxa d’ocupació dels doctorands per àmbits de la seva tesi doctoral. 

L’enquesta d'Inserció́ Laboral realitzada al 2017 per l’AQU Catalunya, que estudia els estudiants 

doctorats en els cursos 2011/12 i 2012/13, mostra que els alumnes 93,5% dels doctorats 

enquestats estan ocupats. En l'àmbit de les Ciències Socials, el 59,5 dels estudiants manifesten 

que les funcions laborals que desenvolupen són pròpies del Doctorat. En aquest sentit, el 54,1% 

treballen a la universitat, el 40,5% a l'empresa i el 5,5% en instituts de recerca. Les dades de 

l'enquesta són força satisfactòries, tot i que caldria poder tenir dades pròpies del doctorat.  

Com s’ha esmentat anteriorment, es va aprofitar l’enquesta sobre les publicacions dels 

doctorands per demanar la situació laboral actuals dels graduats i si la formació de doctorat els 

hi havia comportat alguna promoció laboral. El 85,3% dels graduats es troben treballant en 

l’actualitat, i el 35,3% manifesten haver aconseguit una promoció laboral a partir de la graduació 

del Programa de Doctorat.  

 

Conclusió. L’estàndard 6 s’assoleix, segons s’ha argumentat amb les informacions recollides en 

aquest punt.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQcW1plX1f31JbxtaP7M_4sJ2Tra-rrQaUgv9-3a5_LCF2bw/viewform
https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mid_dret_ub_edu/EUPf9VPPnvFFqkuVZsXwhuIBuWyP21c3R404_JluIFZq9Q?e=cuOkes
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4. PROPOSTES DE MILLORA 

 

Núm. Diagnòstic Objectius Accions proposades Prioritat Responsable Termini Indicadors Modificació 

memòria 

Estàndard 1 . Qualitat del programa formatiu 

AM1 En algunes ocasions 

perfil d’accés no és 

el desitjat per 

programa, sobretot 

pel que fa a la 

suficiència 

investigadora. .  

Millorar el perfil 

d’admissió al 

Programa de 

Doctorat.  

Modificació del sistema d’admissió  Coordinador del 

Programa de 

Doctorat 

Implementada  No 

Intensificar el vincle entre el màster 

d’Estudis Jurídics Avançats amb el 

Programa de Doctorats  

Mitjana Coordinador del 

Programa de 

Doctorat 

Coordinador 

Màster MEJA 

Curs 2018/19 Accions 

coordinades 

entre els dos 

programes 

No 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública  

AM2 Falta d’informació 

pública en les tres 

diferents llengües al  

web del centre  

Assegurar que la 

informació està en 

les tres llengües: 

català, anglès i 

castellà.  

Traduir tota la informació pública del 

web de Doctorat  del centre 

Alta EDUB 

Comissió 

Acadèmica del 

programa  

Coordinador/a  

Curs 2018/19 

com a màxim 

Publicació 

pàgina web 

No 

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ)  

AM3 Completar 

implantació del SGIQ 

Implantació del 

SGIQ 

Revisió dels processos del SGIQ. 

Redactar i implantar els aspectes 

pendents. Revisió del sistema de 

seguiment. 

Alta EDUB 

APQUB 

Abans de juliol 

2018 

Acta aprovació i 

publicació al 

wbe 

No 

AM4 Completar 

implantació 

Implantació del 

procés d’acreditació 

Redactar i implantar el procediment a 

seguir per l’acreditació 

Alta EDUB 

APQUB 

Abans del 

setembre 2018 

Elaboració del 

procés i acta 

aprovació 

No 
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AM5 Manca d’indicadors 

satisfacció dels 

doctorands/es i 

directors/es 

Implantació d’un 

sistema 

d’enquestes 

Implantació d’enquestes (doctorands i 

directors de tesi) 

Alta EDUB 

APQUB 

Abans del juny 

2018 

Elaboració del 

procediment i 

enquestes 

realitzades 

No 

Estàndard 4. Adequació del professorat  

AM6 Manca de dades 

precises sobre el 

perfil del professorat.  

Es considera que es 

pot augmentar el 

percentatge de 

professors amb  tram 

viu i amb perfil de 

recerca  

Millorar l’adequació 

en el perfil 

d’investigació del 

professorat del 

màster 

Recollir dades de professorat extern a 

la Facultat de Dret.  

Disposar de dades més precises 

sobre el perfil de recerca del 

professorat del programa.  

Dissenyar accions correctives i 

formatives o de millora si s’escau.  

Alta Coordinador del 

Programa 

Curs 2018/19 Document 

d’anàlisi del 

professorat del 

Doctorat.  

No 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats  

AM7 Formació transversal 

poc estructurada 

Crear un pla de 

formació transversal 

Implementació de formació 

transversal a través de càpsules 

formatives per a l’assoliment de 

competències transversals 

Mitjana EDUB A partir de 

febrer 2018 

Curs 2018/19 

Pla de formació 

aprovat i 

implantat 

No 

AM8 Menció internacional 

baixa o poques 

estades de recerca 

Estimular la 

realització d’estades 

de recerca i la 

menció 

internacional 

Establiment de mesures i dotació de 

mitjans per fer possible més estades 

de recerca i tesis amb menció 

internacional 

Establiment de programa Erasmus+ 

per doctorands 

Mitjana 

Baixa 

Comissió 

Acadèmica del 

programa 

EDUB 

A partir de 

febrer 2018 

Curs 2018/19 

Mesures 

aprovades per 

la Comissió 

Acadèmica 

No 

AM9 Manca d’informació 

del seguiment de les 

tesis presentades 

Millorar els 

mecanismes de 

seguiment de les 

tesis realitzades 

Millorar els mecanismes de 

seguiment de les publicacions 

derivades de les tesis realitzades i 

dels premis obtinguts 

Mitjana  

Baixa 

Comissió 

Acadèmica del 

programa 

EDUB 

A partir de 

febrer 2018 

Curs 2018/19 

Mesures 

aprovades per 

la Comissió 

Acadèmica 

No 

AM10 Absència de 

programari 

d’admissió i accés 

Establiment d’un 

programari 

d’admissió i accés 

Millorar els processos administratius i 

l’accés i admissió 

Alta EDUB Juny 2018 Programari en 

funcionament 

No 
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AM11 Dificultat de 

seguiment de les 

activitats formatives 

Creació d’una 

carpeta virtual  

Implementació d’una Carpeta Virtual 

(DAD) que permetria una anàlisi de 

les activitats fetes pels doctorands de 

cada programa 

Baixa EDUB Curs 2018/19 Carpeta Virtual 

creada 

No 

AM12  Millorar la implicació 

interdisciplinar dels 

estudiants en el 

Programa de 

Doctorat 

Organització de Jornades per part del 

doctorands 

Mitjana Coordinador del 

PDDCP 

Curs 2018/19 Nombre 

d’accions 

realitzades.  

No 

AM13 Manca de formació 

en tècniques 

d’avaluació 

quantitativa i 

qualitativa els 

doctorands de la 

Línia de Recerca de 

Ciència Política.  

Millorar la formació 

en tècniques 

d’avaluació 

quantitativa i 

qualitativa 

Acció formativa sobre tècniques 

d’avaluació quantitativa i qualitativa 

en els estudiants de la línia de 

recerca de Ciència Política.  

Mitjana Coordinador del 

PDDCP 

Professorat Línia 

de Recerca de 

Ciència Política 

Curs 2018/19 Nombre 

d’accions 

realitzades.  

No 

 

 


