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DADES IDENTIFICADORES BÀSIQUES DEL PROGRAMA 

 

 

1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 

L’objectiu del programa de Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques (en 

endavant PDEG) consisteix en formar doctores i doctors d’excel·lència sobre feminisme, dones i 

gènere a través d’aproximacions transversals i interdisciplinàries en les diferents temàtiques 

objecte d’estudi i de recerca.  

El programa es va crear durant el curs 2014/15, produint-se amb data 11 de març de 2015 la 

resolució positiva de verificació del Programa de Doctorat per part del Consejo de Universidades. 

El Programa, promogut per l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (iiEDG en 

endavant), és coordinat per la Universitat de Barcelona i participat, a més de la Universitat de 

Barcelona, per les Universitats Autònoma de Barcelona, Girona, Rovira i Virgili i Vic-Central de 

Catalunya. 

Denominació Estudios de Género: Culturas, Sociedades y 
Políticas 

Codi RUCT 5601154 

Universitat coordinadora Universitat de Barcelona 

Universitats participants Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya i Universitat 
Rovira i Virgili 

Escola de doctorat Escola de doctorat de la Universitat de Barcelona 
8EDUB) Curs acadèmic d’implantació 2014/15 (2015/16 primer curs que s’ofereix) 

Coordinador/a del programa Anna Villarroya Planas 

Telèfon de contacte 617446196 

Mail annavillarroya@ub.edu 

Comissió d’elaboració Dr. Raul Ramos Lobo (Vice-degà de recerca i 
doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa);  Dr. 
Ramon Ramon Muñoz (Delegat del rector per a 
Relacions Internacionals i Qualitat de la Facultat 
d’Economia i Empresa);  Dra. Anna Villarroya 
Planas (Coordinadora del Programa de Doctorat) i 
Dra. Mireia Baylina (Professora del Programa de 
Doctorat i coordinadora del Programa de Doctorat 
a la Universitat Autònoma de Barcelona). 

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

Data d’aprovació de l’informe 12 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 
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El PDGE compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca en l’àmbit dels estudis de 

gènere i dones. En concret, col·laboren en el programa 16 grups de recerca, 15 d’ells consolidats 

per la Generalitat de Catalunya: Grup de recerca consolidat de Geografia i Gènere (2014 SGR 

616), Grup de recerca consolidat ”Copolis. Benestar, comunitat i control social” (2014 SGR 983), 

Grup de recerca consolidat de Multiculturalisme i Gènere (2014 SGR 457), Grup de recerca 

"Treball, Institucions i Gènere (T.I.G.)” (2014 SGR 171), Grup de recerca consolidat “Antígona, 

drets i societat amb perspectiva de gènere (2014 SGR 519), Grup de recerca consolidat “Centre 

d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana” (2014 SGR 1024), Grup de recerca consolidat 

“Social and Business Research Lab (SBRLab)” (2014 SGR 241), Grup de recerca consolidat “Cos 

i Textualitat” (2014 SGR 1316), Grup de recerca consolidat “Grup d’investigació en Educació 

Intercultural” (2014 SGR 1246), Grup de recerca consolidat “Identitats en la literatura catalana 

(GRIL)” (2014 SGR 755), Grup de recerca consolidat “Estudis Socials i de Gènere del Poder i la 

Subjectivitat” (2014 SGR 781), Grup de recerca consolidat “Comunicació Asterisc” (2014 SGR 

669), Grup de recerca consolidat en “Investigació Educativa (GREUV)” (2014 SGR 1291), Grup 

de recerca consolidat “Traducció, Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE)” (2014 SGR 565 

– Grup de recerca emergent), Grup de recerca consolidat “Estudis de Gènere: traducció, 

literatura, història i comunicació” (2014 SGR 62), Grup de recerca consolidat “Salut i Atenció 

Sanitària” (2014 SGR 1393), i Grup de recerca reconegut per la Universitat de Girona “Discurs, 

gènere, ciència i cultura” (GRH-CS-080). 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 

d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. En ell hi participa professorat de les 5 

universitats que conformen el programa de doctorat (UB, UAB, UdG, URV, UVic-UCC). Aquest 

programa pretén donar una continuïtat a la formació de les investigadores i investigadors en 

màsters sobre estudis de dones i gènere. La qualitat acadèmica i els resultats del Màster oficial 

interuniversitari i interdisciplinari impulsat també per l’iiEDG constitueix un fonament clar per a la 

realització d’un doctorat. Aquest caràcter interuniversitari i interdisciplinari atorga al programa una 

singularitat i destacada solidesa, tant pel que fa al professorat –expert de les diferents universitats 

catalanes- com a l’amplitud de temàtiques que s’hi desenvolupen. 

El PDEG s’estructura en 8 línies de recerca: 

1) Línia 1: Territori, migració, globalització. 

2) Línia 2: Treball, temps i mercats 

3) Línia 3: Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets 

4) Línia 4: Moviments socials, activismes, polítiques de gènere 

5) Línia 5: Relacions de poder i violències  patriarcals 

6) Línia 6: Educació i valors 

7) Línia 7: Salut: promoció, tecnologies i diversitat 

8) Línia 8: Llenguatge, comunicació i produccions artístiques 

El PDEG, impulsat per l’iiEDG, té una vinculació clara amb aquest centre de recerca que ofereix 

també el “Màster Oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania”, en el qual 
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participen vuit universitats catalanes: Universitat de Barcelona (que també n’és la coordinadora), 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Politècnica de Catalunya, 

Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra. 

Pot veure’s més informació en l’enllaç de l’iiEDG: https://www.iiedg.org/ca/que-es  

La gestió del PDEG es fa a través d’una Comissió Acadèmica integrada per les coordinadores i 

coordinador de les cinc universitats participants en el programa. 

El programa compta amb una coordinadora del programa, designada pel Director de l’Escola de 

Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB). Des de la creació del programa han estat 

coordinadores les Dres. Susanna Tavera García, Cristina Carrasco Bengoa i des de novembre 

de 2016, per jubilació de les dues precedents, la Dra. Anna Villarroya Planas. 

 

2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’ISPD  

L’informe ha estat elaborat principalment per la coordinadora del programa de doctorat i la 

supervisió de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB). Han participat també 

en la seva elaboració, la coordinadora del programa de doctorat a la UAB i els vice-degans de 

doctorat i de qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. 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) El vice-degà de recerca i doctorat (Dr. Raul Ramos Lobo) i el Delegat del rector per a 

Relacions Internacionals i Qualitat, ambdós de la Facultat d’Economia i Empresa (Dr. 

Ramon Ramon Muñoz). 

b) La Coordinadora del Programa de doctorat (Dra. Anna Villarroya Planas) 

c) Una professora del Programa de Doctorat (Dra. Mireia Baylina, coordinadora del 

Programa de Doctorat a la UAB). 

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

coordinadores i coordinador del programa de doctorat de les universitats participants, 

responsables acadèmics, professorat, personal administratiu i doctorandes. L’informe ha estat 

comentat i discutit en diverses reunions mantingudes per la Comissió Acadèmica del Programa. 

L’ISPD ha estat aprovat per la Comissió Acadèmica de Programa de Doctorat (en data 12 de 

gener de 2018), per la Comissió de Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa (en data 14 de 

febrer de 2018) i pel Comitè de Direcció de l’EDUB. 

L’informe de seguiment es basa en les dades proporcionades per les Escoles de Doctorat, les 

Oficines de Planificació Academicodocent i per les Secretaries de les Facultats, així com en la 

informació recopilada dels expedients dels titulats, de les sol·licituds d’admissió i del professorat 
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del programa. Un resum de les dades pot trobar-se al web de l’EDUB: 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/dades.. 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 han estat com a conseqüència del fet de ser 

el primer informe realitzat, tractar-se d’un programa interuniversitari, sense un recull centralitzat 

de les dades, i de la manca de dades en alguns indicadors (com per exemple, les dades del 

nombre de sol·licituds d’admissió en algunes de les universitats participants en el programa). 

També manquen dades sobre inserció professional i les enquestes d’opinió a les doctorandes i 

professorat, que encara no han estat implementades per la UB, però que s’està treballant per 

poder portar-les a terme.  

 

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 11 de març de 2015 pel Consejo de Universidades, i implementat a 

partir del curs 2015/16. Des de la seva implementació, s’han realitzat modificacions no substancials 

relatives al professorat del programa. 

Les doctorandes i 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 PDEG ofereix 10 places per any acadèmic (2 per 

universitat participant). Donat que la verificació del programa es va produir a mitjans del mes de 

març de 2015 no se’n va fer difusió fins al curs 2015/16. En els cursos 2015/16 i 2016/17 els i les 

estudiants de nou accés han estat 4 (UdG: 1; URV: 2 i UVic: 1) i 14 alumnes respectivament 

(UAB: 4; UB: 2; UdG: 2; URV: 3 i UVic: 3). El nombre de matriculades i matriculats el curs 2015/16 

està, per tant, per sota de l’oferta de places. Des de la Comissió Acadèmica del Programa 

s’atribueix aquest nombre d’estudiants al procés de difusió del programa de Doctorat, que no va 

tenir un efecte fins al curs immediatament posterior. Això explica que les dues universitats més 

grans (UB i UAB) no tinguessin alumnat a l’inici i en canvi a partir del curs 2015/16 són les que 

reben més sol·licituds d’admissió. Durant el curs 2016/17, s’han matriculat 14 alumnes. Aquest 

increment en el nombre de matriculades i matriculats respon a l’elevat nombre de sol·licituds. 

Aquesta tendència positiva en el nombre de sol·licituds, admissions i finalment matrícules que 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/dades
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/saiqu/informes-seguiment
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s’observa a partir del curs 2016/17, segueix en el present curs 2017/18, en el que el nombre de 

matriculats a 2 de febrer de 2018 és de 17 alumnes. 

El perfil de les doctorandes i doctorands matriculades el curs 2015/16 és el següent: 25% d’homes 

i 75% de dones, 75% procedents de les universitats participants en el programa, 0% procedents 

de la resta d’Espanya i 25% procedents de l’estranger. El curs 2016/17, el perfil de les 

doctorandes de nou ingrés és el següent: 100% dones i 0% d’homes, 36% procedents de les 

universitats del programa, 43% procedents de la resta d’Espanya i 21% procedents de l’estranger. 

Aquestes xifres indiquen que el doctorat, tot i el breu període d’implantació, ha anat adquirint una 

certa projecció nacional i internacional, més enllà de les universitats participants en el programa. 

Si analitzem l’origen de les doctorades i doctorands, en els dos cursos considerats el percentatge 

d’estudiants estrangeres està al voltant del 40%, i el percentatge d’estudiants amb estudis de 

màster d’altres universitats està al voltant del 56%. Es pot concloure doncs, que el programa de 

doctorat és atractiu no només per als nostres titulats, sinó també per a titulats d’altres centres i 

països. 

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

evolució ascendent: 0 el curs 2014/15 (no ofertat), 153 el curs 2015/16 i 259 el curs 2016/17. Això 

significa que la ratio de sol·licituds respecte a les doctorandes i els doctorands finalment 

matriculades és del 23%. Donat que, en el curs 2016/17 i també en el present (curs 2017/18), en 

els que s’ha fet difusió del programa, la demanda de places ha estat molt més elevada que les 

places que s’han ofert s’ha fet una selecció prèvia important. Cal fer constar que el perfil de les 

doctorandes sol·licitants és similar al de les admeses. Dues terceres parts de les sol·licituds 

d’informació provenen de persones estrangeres, sent importants les sol·licituds de països 

d’Amèrica Central i del Sud, i d’Europa. 

Contractes predoctorals (FI, FU, APIF). En els cursos 2015/16 i 2016/17 (18 alumnes 

matriculats en total) cap tenia beca de doctorat. Aquest baix percentatge de doctorandes amb 

beca FI, FU, APIF es pot atribuir a la disminució de l’oferta de beques sobretot en l’àrea de 

ciències socials en un context d’elevada demanda per part de l’alumnat. 

D’altres contractes predoctorals. El programa sí que compta amb doctorandes i doctorands 

amb ajudes procedents del seu país d’origen. En el curs 2015/16, 1 doctorand (25% dels 

matriculats) comptava amb una beca procedent de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación Senescyt d’Equador. Per tant, el 100% de l’estudiantat estranger gaudia 

d’una beca per al finançament dels seus estudis. En el curs 2016/17, de les 14 noves admissions 

al programa, una doctoranda, també estrangera, comptava amb una beca CONYCIT procedent 

del seu país d’origen (Xile). Per als dos cursos considerats, doncs, un 11% de les doctorandes 

matriculades comptaven amb beca, el que representa un 26% de l’estudiantat estranger. 

Línies de recerca. En els dos primers cursos d’implantació del programa, les doctorandes i 

doctorands s’han distribuït en 7 de les 8 línies de recerca del programa. Cal destacar el predomini 

de 3 línies: en primer lloc, la d’Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets, amb un 

39% del total de matrícules el curs 2016/17; en segon lloc, la de Relacions de poder i violències 
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patriarcals, amb un 22% i, en tercer lloc, amb el 17% de l’alumnat la de Treball, temps i mercats. 

Cal assenyalar que el breu període transcorregut des de la posada en marxa dels estudis no 

permet extreure conclusions fermes sobre l’atractiu o no entre l’alumnat que poden tenir 

determinades línies, tot i que amb les dades del curs actual (2017-18), no considerat en aquest 

seguiment, observem una certa distribució de l’alumnat entre totes les línies del programa.  

La Comissió del PDEG vetlla per que el perfil d’accés de les doctorandes i doctorands sigui 

adequat. Els estudis previs de les doctorandes i doctorands són generalment en l’àmbit de les 

ciències socials (sociologia, treball social, ciència política, periodisme, etc.), de la salut 

(psicologia) i d’humanitats (història). Quant al procediment, les coordinadores del programa de 

les cinc universitats posen a disposició de la Comissió Acadèmica la documentació aportada per 

la candidata o candidat (currículum, certificats acadèmics, motivació, cartes de recomanació i, a 

partir del curs 2017/18, escrit de viabilitat econòmica dels estudis). Donat que es tracta d’un 

programa nou, on s’ofereixen 10 places per curs acadèmic, i amb una fort interès internacional, 

des del curs 2017/18 s’han prioritzat candidatures amb beques. En aquest sentit, s’han realitzat 

admissions acadèmiques al llarg del curs acadèmic anterior per tal de facilitar la sol·licitud de 

beques, preferentment internacionals. En el procés de selecció de candidatures es té 

especialment en compte la disponibilitat de professorat per a la direcció de tesis. 

1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió de les doctorandes i 

doctorands i, si escau, de les activitats formatives. 

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

PDEG i la Directora o el Director de la tesi decideixen per a cada doctoranda o doctorand si convé 

incloure activitats formatives en el seu currículum. Les activitats formatives poden ser jornades, 

congressos, reunions científiques, cursos transversals, jornades doctorals, seminaris, etc. En 

aquest sentit, cal assenyalar que la forta vinculació del programa amb l’iiEDG ofereix un ampli 

ventall d’activitats formatives a les doctorandes i doctorands, a més de les activitats que ofereixen 

les Escoles de Doctorat de les cinc universitats participants en el programa. Tot i així, amb 

caràcter general, es considera suficient la formació prèvia de les doctorandes i doctorands i això 

es té en compte en la selecció de les candidates i candidats.  

Quant a la supervisió del desenvolupament del treball de recerca i de les activitats de formació, 

el PDEG disposa d’una normativa pròpia que respecta l’existent a les cinc universitats que 

participen en el programa. El primer any de seguiment a les Universitats de Barcelona, Girona i 

Rovira i Virgili es fa mitjançant el lliurament del “pla de recerca”, sent la Comissió Acadèmica del 

Programa la que l’avalua i el considera apte o no apte. Si el pla es considera no apte, es fan 

propostes de millora i es demana una nova versió començant de nou el procediment. A la 

Universitat Autònoma i a la Universitat de Vic-Central de Catalunya, el seguiment del primer any 

consisteix en el lliurament d’un informe del progrés del pla de recerca, un document d’activitats i 

els informes de la Directora o Director i de la Tutora o Tutor. 

A partir del segon seguiment, a les cinc universitats del programa les doctorandes i els doctorands 

han de lliurar un informe del progrés del pla de recerca, un document d’activitats i els informes de 
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la Directora o Director i de la Tutora o Tutor. El curs 2016/17 va ser el primer en el que es va 

produir aquest segon seguiment (per a la Universitat Autònoma i la Universitat de Vic-Central de 

Catalunya) que es va vehicular mitjançant l’organització de comissions de seguiment. Aquestes 

comissions de seguiment estan formades per 3 membres: Un/a president/a, un/a secretari/a i un/a 

vocal, que pot ser la persona que dirigeix o tutoritza la tesi (depenent de la normativa de cada 

universitat). La selecció dels membres d’aquestes comissions es realitza entre el professorat del 

programa i membres de l’iiEDG especialistes en la temàtica de la tesi. Com a indicador de qualitat 

del programa es preveu la continuïtat de les components de les comissions al llarg del període 

d’elaboració de la tesi. La principal tasca d’aquesta Comissió és l’avaluació anual del pla de 

recerca de les doctorandes i doctorands. L’acte té una durada de 45 minuts repartits de la següent 

manera: 20 minuts d’exposició del treball (pla de recerca i avenços) per part de les doctorandes i 

doctorands; 15 minuts pels membres de la Comissió de seguiment (5 minuts per a cada membre) 

per a que puguin formular comentaris, suggeriments, etc. i 10 minuts finals perquè els i les 

doctorandes puguin respondre els comentaris i preguntes de cadascun dels membres de la 

Comissió. Al final de la sessió, la comissió de seguiment emet un informe raonat conjunt en el 

que fa observacions sobre l’adequació de la presentació oral als objectius del projecte de tesi 

doctoral, tenint en compte la temporització del seguiment, així com sobre el desenvolupament i 

millora del treball d’investigació i de la redacció final de la tesi doctoral. 

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

No han hagut modificacions importants del programa des de la seva verificació. 

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

aquest punt. Donat l’alt interès que genera el programa es prioritzarà, a partir del curs 2017/18, 

la selecció de candidatures amb beques i altes qualificacions que permetin garantir, en major 

mesura, la viabilitat dels estudis. 

 

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.  

Cadascuna de les universitats participants compta amb una pàgina web que inclou tota la 

informació necessària per a l’accés als programes de doctorat, en català, castellà I anglès. En el 

cas de la EDUB la pàgina és la següent: http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova i 

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, 

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-nova
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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. 

De manera similar, les Escoles de Doctorat de la UAB 

(http://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/informacio-general/estudis-de-

genere-cultura-societats-i-politiques-1345467765418.html?param2=1345674113129), UdG 

(http://www2.udg.edu/tabid/17111/Default.aspx?ID=350131315&language=ca-ES&any=2017), 

URV (http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7723/index/) i UVic-UCC 

(https://www.uvic.cat/doctorat/estudis-de-genere-cultura-societat-i-politiques) proporcionen 

informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del programa de doctorat, el 

seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

Aquesta informació és accessible a tots les persones interessades 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 específica (https://www.iiedg.org/ca/doctorat) en 
tres idiomes (català, castellà i anglès) on s’indica:  

1) Admissió: perfil d’ingrés, requisits específics i criteris d’admissió. 
2) Detall de les línies de recerca ofertades 
3) Informació de contacte i secretaria del programa 
4) Objectius del programa 
5) Professorat i grups de recerca: professorat del programa, perfil acadèmic i 

investigador i informació de contacte. 

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

la seva millora, especialment en els següents aspectes: Memòria de verificació i modificacions de 

la verificació, perfil de sortida de les estudiants, procediment per a l’elaboració del pla de recerca 

i activitats formatives. Donat que es tracta d’un programa nou no es considera, en el moment 

actual, la inclusió d’un apartat sobre les tesis defensades els darrers anys.  

Pel que fa a la UB, 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. 

En el cas de la UB, com a universitat coordinadora del programa, 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 

http://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/informacio-general/estudis-de-genere-cultura-societats-i-politiques-1345467765418.html?param2=1345674113129
http://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/informacio-general/estudis-de-genere-cultura-societats-i-politiques-1345467765418.html?param2=1345674113129
http://www2.udg.edu/tabid/17111/Default.aspx?ID=350131315&language=ca-ES&any=2017
http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/7723/index/
https://www.iiedg.org/ca/doctorat
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
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de doctorat. http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/inici-edub-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, coordinadora del programa de doctorat, 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 s’ha assenyalat, i que 

es recopilen al final del document. 

ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT 

(SGIQ) 

El Sistema de Garantia Intern de la 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 encarregada  de la formació doctoral i que 

té adscrits 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 coordinats per 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 

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

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. 

Tot i la valoració positiva, caldria millorar alguns aspectes com la recollida centralitzada de dades 

i indicadors per part de la Universitat coordinadora en el cas de programes interuniversitaris. 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-

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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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, però caldria considerar la millora d’alguns aspectes, especialment pel que fa 

referència als processos de recollida d’informació a través d’enquestes d’opinió, així com la 

recollida centralitzada d’indicadors també en el cas de programes interuniversitaris. 

 

ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

En termes generals, el professorat h a  e s t a t  suficient i adequat, d’acord amb les 

característiques del programa de doctorat, l’àmbit científic i el nombre de doctorandes i 

doctorands, per als dos primers cursos d’implantació (cursos 2015/16 i 2016/17). No obstant, la 

jubilació d’una part del professorat a les cinc universitats participants ha requerit una certa 

renovació del mateix. En aquest sentit, la jubilació de vuit professores s’ha cobert amb la 

introducció de vuit professores noves, que cobreixen les línies de recerca de les professores 

jubilades i/o les línies que tenen més demanda en l’actualitat. Aquesta modificació no és 

substancial donat que no ha superat el 25% del professorat que s’indicava en la memòria inicial 

verificada.  

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

El professorat del PDEG es pot considerar de qualitat excel·lent en relació als requeriments 

demanats. Tant el professorat que forma part del programa des del moment de la verificació com 

aquell que s’ha implicat en la direcció de tesis amb posterioritat a aquest moment demostren tenir 

capacitat provada per dur a terme aquesta tasca. En el moment actual, el 74% de les directores i 

directors del programa tenen un sexenni viu (això representa un increment de 5 punts percentuals 

respecte al moment de verificació en el que el professorat amb sexenni viu ascendia al 69%). Les 

directores i directors que no tenen sexenni viu han demostrat que tenen capacitat investigadora 

per poder dirigir tesis doctorals. Aquesta valoració́ es fa demanant que aportin els articles que 

hagin publicat en revistes amb factor d’impacte en els darrers anys, així com la seva participació 

en projectes de recerca competitius. Com es pot veure, la xifra del professorat ben avaluat és 

molt alta. 

Els cos de professorat titular, catedràtic i agregat representa la part substancial de les directores 

i directors del doctorat, tot i que el programa ha anat obrint algunes co-direccions a investigadores 

novelles, sense possibilitats de tenir sexenni encara, per tal d’anar formant el professorat jove del 

programa i facilitar la progressiva renovació generacional. 

Cal fer notar així mateix, que una part substancial del professorat del programa participa en 

projectes de recerca competitius. Cal notar que aquest llistat és molt extens, pel que s’inclourà al 

web de l’EDUB al finalitzar el procés de seguiment. Quant a grups de recerca consolidats (SGR) 
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hi ha els següents vinculats al programa (anterior convocatòria d’SGR participaven en el 

programa): Grup de recerca consolidat de Geografia i Gènere (2014 SGR 616), Grup de recerca 

consolidat ”Copolis. Benestar, comunitat i control social” (2014 SGR 983), Grup de recerca 

consolidat de Multiculturalisme i Gènere (2014 SGR 457), Grup de recerca "Treball, Institucions i 

Gènere (T.I.G.)” (2014 SGR 171), Grup de recerca consolidat “Antígona, drets i societat amb 

perspectiva de gènere (2014 SGR 519), Grup de recerca consolidat “Centre d’Estudis Sociològics 

sobre la Vida Quotidiana” (2014 SGR 1024), Grup de recerca consolidat “Social and Business 

Research Lab (SBRLab)” (2014 SGR 241), Grup de recerca consolidat “Cos i Textualitat” (2014 

SGR 1316), Grup de recerca consolidat “Grup d’investigació en Educació Intercultural” (2014 SGR 

1246), Grup de recerca consolidat “Identitats en la literatura catalana (GRIL)” (2014 SGR 755), 

Grup de recerca consolidat “Estudis Socials i de Gènere del Poder i la Subjectivitat” (2014 SGR 

781), Grup de recerca consolidat “Comunicació Asterisc” (2014 SGR 669), Grup de recerca 

consolidat en “Investigació Educativa (GREUV)” (2014 SGR 1291), Grup de recerca consolidat 

“Traducció, Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE)” (2014 SGR 565 – Grup de recerca 

emergent), Grup de recerca consolidat “Estudis de Gènere: traducció, literatura, història i 

comunicació” (2014 SGR 62) i Grup de recerca consolidat “Salut i Atenció Sanitària” (2014 SGR 

1393). 

Així mateix, cal remarcar que el programa està vinculat a l’iiEDG, amb una forta trajectòria de 

recerca en l’àmbit dels estudis de dones i gènere. L’iiEDG va ser creat amb el suport moral i 

financer de l’Institut Català de les Dones i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 

de la Generalitat de Catalunya. Les universitats catalanes participants són: Universitat de 

Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Politècnica de 

Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat de Lleida. 

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

En termes generals, el professorat és suficient i qualificat per a la direcció de les 10 places ofertes 

anualment, superant  les ràtios que el Reial Decret marca com a mínim. Tal i com s’ha assenyalat 

en l’apartat anterior, en els dos primers cursos d’implementació s’han realitzat modificacions no 

substancials per tal de cobrir les jubilacions del professorat acreditat. En el 75% dels casos (6 

professores), les noves incorporacions s’han realitzat amb professorat amb sexenni viu i en la 

resta dels casos (25%, 2 professores), el professorat no estava en condicions de tenir sexennis 

(donada les figures contractuals) o estava pendent de resolució per part de les Agències de 

Qualitat. En tots els casos, les directores sense sexenni viu han demostrat tenir capacitat 

investigadora per poder dirigir tesis doctorals, mitjançant la participació i lideratge de projectes de 

recerca competitius, així com l’elevada productivitat científica en l’àmbit d’interès del programa. 

Així mateix, cal assenyalar que la incorporació d’investigadores i investigadors joves (normalment 

amb co-direccions) es considera necessària de cara al relleu generacional. Per últim, el 

professorat demostra gran interès en dirigir tesis doctorals d’estudiants, principalment, amb 

beques. 

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

tesis. 
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El PDEG promou accions per fomentar la direcció de tesis dins el professorat del programa i fora 

d’ell, quan un pla de recerca necessita una co-direcció amb coneixements específics d’algun 

àmbit que no quedi prou cobert amb el professorat acreditat. Altres accions importants que la 

Comissió Acadèmica del PDEG porta a terme en aquest sentit són: fomentar la participació de tot 

el professorat del programa, com a directors/es i tutors/es; cobrir amb aquest professorat totes 

les Universitats participants; impulsar la direcció en totes les línies de recerca; fomentar co-

direccions interuniversitàries i interdisciplinàries; facilitar co-direccions sènior-júnior; i en la cerca 

de professorat extern, prioritzar la seva pertinença a l’iiEDG, centre promotor del programa de 

doctorat. 

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. 

En els dos primers cursos d’implementació (2015/16 i 2016/17) el programa no ha comptat amb 

direccions internacionals. Sí que és cert que, a partir del curs 2017/18, s’estan promovent accions 

en aquest sentit, donat l’elevat nombre de doctorandes i doctorands estrangers. La temàtica 

territorial de les seves tesis (centrada en els seus països d’origen) recomana, en alguns casos, 

comptar amb una co-direcció internacional. 

Pel que fa a la participació de doctores i doctors internacionals en les comissions de seguiment 

del programa, aprofitant l’estada a la URV d’una doctora internacional es va aconseguir la seva 

participació en un dels deu tribunals de seguiment de tesis doctorals, celebrats, per primer cop, 

el curs 2016/17. En aquest sentit, es preveu, sempre que sigui possible, donats els pocs mitjans 

econòmics dels que es disposa, comptar cada curs amb la participació d’alguna doctora 

internacional, aprofitant les seves estades a Catalunya.  

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

aquest punt. 

 

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 doctorandes i doctorands 

i a les característiques del programa de doctorat. 

Les cinc universitats participants posen 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 
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serveis d’atenció a l’estudiant. El fons documental i accessible online 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 quan a instal·lacions (espais per a la ubicació i treball de 

les doctorandes i doctorands, laboratoris, aules d’informàtica, biblioteques, etc.) són adequats 

respecte a les doctorandes i doctorands. Les doctorandes i doctorands a temps complet, 

procendents en la seva totalitat de l’estranger, acostumen a desenvolupar la seva investigació́ als 

espais de la Facultat en la que s’han matriculat. En el cas de la UB, la Facultat d’Economia i 

Empresa proporciona un espai de treball conjunt a totes les doctorandes i doctorands de la 

Facultat. El mateix succeix en el cas de la UVIc-UCC.  

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

i recursos, però sí es disposen ed’nquestes 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. 

Les cinc universitats participants en el programa disposen 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. En el cas de la UB, aquesta informació es facilita des de la 

coordinació de la Facultat i des del SAE (Servei d’Acollida a Estudiants). En els casos de la UVic-

UCC des del Servei d’Estudiants; de la URV des del Centre d’Atenció i Ajut als i les estudiants; 

de la UAB a través de l’International Welcome Point; i en el cas de la UdG, des de Recursos i 

Serveis a l’alumnat. 

Les doctorandes i els doctorands reben des del PDEG i des de les Escoles de Doctorat en les 

que s’han matriculat informació́ sobre els serveis de les universitats dels que poden gaudir com 

estudiants. La pàgina web de les universitat també́ disposen d’enllaços per obtenir informació́ 

sobre acollida i orientació́ acadèmica.  

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

aquest punt. 
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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 

Les doctorandes i els doctorands presenten un projecte de tesi doctoral en el moment de 

l’admissió́, i la coordinació́ del programa el valora, comprovant l’adequació́ al PDEG i a la línia 

d’investigació́ en la que es vol inscriure. 

En la comissió́ de seguiment que avalua anualment el ritme de desenvolupament de la tesi 

doctoral es 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 (vegeu apartat 

1.2). Les activitats de formació més habituals són les següents: 

1. Formació en forma de seminaris i cursos, ja sigui dins del programa o d’acord amb l’iiEDG, 

centre de recerca promotor del programa de doctorat.  

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

inserció professional, etc, proporcionada majoritàriament per les Escoles de Doctorat de 

les cinc universitats participants.  

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

4. Presentació de projectes d’avenços de les tesis dins del si de les comissions de 

seguiment, a partir del segon curs acadèmic. 

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

doctorandes i doctorands, amb el suport de la Comissió Acadèmica del Programa de 

doctorat i de l’iiEDG. 

A partir del curs 2017/18, tot i depenent dels recursos disponibles per al seu finançament, la 

Comissió Acadèmica del programa preveu implementar anualment algun tipus de formació 

específica per a les doctorandes i doctorands del programa. 

L’avaluació del desenvolupament, com a investigadora o investigador, de l’estudiant la fa la 

directora o director mitjançant l’informe anual, així com la Comissió del PDEG en el moment de 

presentació del pla de recerca i, finalment, de la tesi doctoral. A partir del segon curs de matrícula, 

totes les doctorandes i doctorands presenten el seu pla de recerca i els seus avenços a una 

comissió de seguiment (per a més detalls vegeu apartat 1.2). El sistema d’avaluació es considera 

adequat per als objectius d’aprenentatge del programa. 
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En el cas de la Universitat de Barcelona, l’EDUB pensa implantar properament un sistema de 

formació transversal a través d’unes càpsules formatives que permetran millorar la formació 

transversal. 

 

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

programa de doctorat. 

Dedicació. La proporció de doctorandes i doctorands a temps complet matriculades el curs 

2015/16 era del 75% (3) i a temps parcial del 25% (1). En el curs 2016/17 aquestes xifres eren 

del 56% (10) i del 44% (8) respectivament. Aquests valors es consideren adequats, tot i que es 

considera convenient de cara a futures admissions, incrementar el nombre de doctorandes amb 

beca i, per tant, a temps complet, per tal de garantir la viabilitat i qualitat acadèmica del programa. 

Taxa d’abandonament. La taxa d’abandonament del programa és reduïda (un 11% de mitjana 

en els dos cursos) demostrant l’interès de les 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 tenint en compte que es pot demanar alguna prorroga.  

Qualitat de les tesis. Donat que es tracta d’un programa nou, ofertat per primer cop el curs 

2015/16, no es disposa encara de cap tesi defensada. 

Menció internacional. Donat que es tracta d’un programa nou, ofertat per primer cop el curs 

2015/16, no es disposa encara de cap tesi defensada i, per tant, de cap tesi susceptible d’obtenir 

la menció internacional. Cal assenyalar que tant des del programa, com des de les respectives 

Escoles de Doctorat de les cinc universitats participants, es pensa promocionar la menció 

internacional, donat el seu interès per a les doctorandes i doctorands, molts d’ells d’origen 

estranger. 

Estades recerca. Una de les 18 doctorandes matriculades el curs 2016/17 (5%) està realitzant 

una estada de recerca en una institució estrangera. Aquesta xifra es considera adequada si es té 

en compte que el curs 2016/17 el 78% de les estudiants es trobaven en el primer curs de doctorat. 

Nivell de les tesis. Donat els dos cursos acadèmics transcorreguts des de la implantació real del 

programa, no hi ha encara cap tesi defensada. El programa disposa d’una normativa pròpia per 

a les tesis presentades com a monografia i per a les tesis presentades com a compendi de 

publicacions. El programa a més té com a activitat formativa obligatòria la publicació d’un article 

en una revista, preferentment indexada, o un capítol de llibre. L’estreta relació amb l’iiEDG 

possibilita la presentació dels avenços de les tesi en les activitats de recerca de l’institut (com a 

seminaris, congressos, trobades, etc.). El programa està treballant en la recollida de dades sobre 

les publicacions generades després de la tesi. 
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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 cap doctoranda ha pogut acabar encara els 

seus estudis, iniciats el curs 2015/16. 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, així com una 

eina que permet analitzar i conèixer la taxa d’ocupació dels doctorands per àmbits de la seva tesi 

doctoral. 

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

aquest punt. 
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4. PROPOSTES DE MILLORA 

 

Núm. Diagnòstic Objectius Accions proposades Prioritat Responsable Termini Indicadors Modificació 

memòria 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública  
2.1 Falta d’informació en 

el web del programa 

sobre: perfil de 

sortida de les 

doctorandes i 

doctorands, 

procediment per a 

l’elaboració del pla 

de recerca i activitats 

formatives  

Manca d’informació 

a la pàgina web 

específica del 

programa 

Introducció a la pàgina web específica 

del programa de la informació 

següent que s’ha detectat que falta:, 

perfil de sortida de les doctorandes i 

doctorands, procediment per a 

l’elaboració del pla de recerca i 

activitats formatives 

Mitjana EDUB 

Comissió 

Acadèmica del 

programa  

Coordinador/a  

Curs 2018/19 

com a màxim 

Aspectes a 

introduir en la 

pàgina web 

específica del 

programa 

No 

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ)  
3.1 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 

3.1 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 

3.2 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 6. Qualitat dels resultats  
6.1 Formació específica 

del programa poc 

desenvolupada 

Millora del sistema 

de formació a partir 

de la memòria de 

verificació 

Implementació d’accions de la millora 

específica del programa: oferta de 

formació. 

Mitjana Comissió 

Acadèmica del 

programa 

A partir de 

febrer 2018 

Curs 2018/19 

Pla de formació 

aprovat i 

implantat 

No 
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6.1 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 

6.1 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 

 

 


