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Introducció
L’enquesta per conèixer la satisfacció dels doctorands amb el programa de doctorat és
la primera vegada que s’ha realitzat a la Universitat Pompeu Fabra i s’emmarca dins la
necessitat de recopilar dades per tal de conèixer la satisfacció i motivacions dels
diferents col·lectius de la UPF, en aquest cas els doctorands. Les dades recopilades en
aquesta enquesta ajuden també en els procediments de garantia de la qualitat dels
programes de doctorat i en concret en l’elaboració dels informes de seguiment i
acreditació d’aquests programes.
L’enquesta s’ha dissenyat des de la Unitat de Projectes Estudis i Qualitat juntament
amb l’Escola de Doctorat i l’Oficina de Postgrau i Doctorat; s’ha realitzat en Google
forms per tal de ser distribuïda per correu electrònic. La difusió de l’enquesta s’ha fet
des de cada Programa de Doctorat a totes aquelles persones que durant el curs 20172018 estan matriculades en un programa de doctorat.
L’enquesta es divideix en cinc apartats: un primer apartat que serveix per conèixer el
perfil dels doctorands que han respost l’enquesta (edat, sexe, nacionalitat, universitat
de procedència) i la seva vinculació amb el programa de doctorat (dedicació, curs,
finançament, docència); un segon apartat per conèixer la motivació dels doctorands
per fer aquest programa i la seva valoració de diferents aspectes relacionats amb
l’accés al programa; un tercer apartat per conèixer la satisfacció dels doctorands amb
la tasca del director/a de tesi i amb l’organització i desenvolupament del programa de
doctorat; un quart apartat per conèixer la satisfacció general dels doctorands amb el
programa de doctorat i allò que consideren més positiu del programa i allò que
canviarien; i, finalment, un cinquè apartat sobre les perspectives de futur dels
doctorands.
En l’informe que segueix es presenten els resultats obtinguts al programa de doctorat
en Ciències Polítiques i Socials. L’enquesta es va enviar a 59 doctorands i s’han
obtingut 26 respostes, la qual cosa suposa una participació del 44,1%.
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1. Perfil i vinculació dels doctorands
En aquest primer apartat s’analitzen diversos aspectes referits al perfil dels
doctorands: edat, sexe, nacionalitat, universitat de procedència; i sobre la seva
vinculació amb el programa de doctorat: dedicació, curs al que estan, si gaudeixen
d’algun tipus de finançament, si fan docència...
1.1. Edat, sexe i nacionalitat dels doctorands
Als doctorands se’ls ha demanat l’edat, el sexe, la nacionalitat i la universitat de
procedència amb la voluntat de conèixer el perfil dels que han respost l’enquesta i
contrastar-lo amb el perfil que presenten el conjunt de doctorands matriculats al
programa.
La resposta es distribueix a parts iguals entre dones i homes. Distribució que divergeix
de la que es dona entre els doctorands matriculats al programa, que és del 38% de
dones i 62% d’homes.

Per edats, el gruix de les respostes l’han donat els doctorands d’entre 25 i 29 anys
(46,2%), seguit dels que en tenen entre 30 i 34 (38,5%).
Aquesta distribució per edat dels doctorands que han respost l’enquesta és força
similar a la que es dona en el conjunt del programa, ja que aquestes franges d’edat
representen el 42% dels estudiants en els dos grups.
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Una tercera part dels doctorands que han respost l’enquesta tenen nacionalitat
espanyola (34,6%), un percentatge similar d’algun país d’Europa (30,8%), de l’Àsia el
20%, i de Llatinoamèrica l’11,5%. Uns percentatges molt similars als que trobem entre
el conjunt de matriculats al doctorat.

Per universitat de procedència, el 46,2% dels doctorands que han respost l’enquesta
han estudiat a la UPF, i prop del 4% a una altra universitat catalana o a una universitat
espanyola. La resta provenen d’universitats europees (15,4%), llatinoamericanes
(7,7%) i de la resta del món.
En aquest cas, i en comparació amb els doctorands matriculats, estan lleugerament
subrepresentats els que provenen d’una universitat espanyola (entre els matriculats
són el 12%).

En general podem dir que el perfil dels doctorands que han respost l’enquesta s’ajusta
força al perfil del conjunt de doctorands del programa.
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1.2. Vinculació amb el programa de doctorat
El 96% dels doctorands que han respost l’enquesta el fan a temps complet i el 4% a
temps parcial.

Per curs matriculat, hi ha representació de pràcticament tots els cursos, tot i que la
resposta es concentra sobretot en els doctorands de 1er i 3r curs.

La meitat dels doctorands que han respost l’enquesta gaudeixen o han gaudit d’una
beca durant el doctorat. Hi ha una àmplia modalitat de beques, les que predominen
entre aquests doctorands són les beques AGAUR (30,8%) i les d’assistent de docència i
FPI/FPU (23% en els dos casos ). Majoritàriament es tracta de beques de llarga durada,
de 3 o més anys (53,9%).
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Es vol conèixer en quines condicions els doctorands estan ocupats en la recerca de la
seva tesi, si s’hi poden dedicar exclusivament o no i si reben algun suport econòmic per
a fer-ho.
Són prop del 20% els que diuen que es dediquen exclusivament a la tesi tot i no tenir
cap ajut, mentre que els que compaginen la recerca amb altres activitats són
pràcticament la meitat (46,2%).
En canvi, el 34,6% treballa exclusivament en la tesi i gaudeix d’una beca o contracte
predoctoral. D’aquests, el 89% tenen obligacions docents que es concreten
majoritàriament en impartir entre 30 i 60 hores de docència al curs.
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2. Accés al programa
En aquest apartat es pretén conèixer quins són els aspectes que han influït més als
doctorands a l’hora de decidir fer aquest programa de doctorat i també com valoren
diferents qüestions relacionades amb el procés d’accés i matrícula al programa.
2.1. Motius per fer aquest programa de doctorat
L’aspecte més decisiu per fer aquest doctorat és el tutor de tesi (4,2), seguit del
prestigi de la UPF (3,7) i de l’equip de recerca (3,5).
Els aspectes menys decisius són no haver pogut accedir a un altre doctorat (1,4), tenir
llaços familiars i/o efectius amb Barcelona (2,5), i el preu i la proximitat al lloc de
residència (valorats amb un 2,6 en els dos casos).
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2.2. El procés d’accés i matrícula
Dins del procés d’accés i matrícula els aspectes més ben valorats són la claredat dels
requisits d’admissió i del procés de matriculació (4,1 i 3,9, respectivament), i l’atenció
facilitada per l’Oficina d’Admissions (3,8).
Es valora de forma menys satisfactòria l’acolliment a la Universitat (3,5) i la informació
prèvia sobre el doctorat facilitada per la UPF (3,2).
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3. Organització i desenvolupament del programa de doctorat
En aquest apartat es pretén conèixer la satisfacció dels doctorands amb la tasca del
director/a de tesi i amb l’organització i desenvolupament del programa de doctorat.
3.1. El director/a de tesi
En general les valoracions entorn el director o la directora de tesi són força
satisfactòries.
L’aspecte més ben valorat és la facilitat per concertar una cita amb el director o
directora de tesi (4,6), seguit de la direcció i el seguiment de la tesi en el seu conjunt
(4,3) i de la supervisió i el seguiment del pla de recerca (4,1).
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3.2. El programa de doctorat
Els aspectes més ben valorats entorn el programa de doctorat són l’aplicació de
supervisió i seguiment de la tesi doctoral (3,7), el suport ofert per part de la secretaria
del departament i els recursos materials de què disposen els doctorands per dur a
terme la tesi (3,6 en els dos casos).
En sentit contrari es valora la informació i les facilitats que el programa ofereix per
publicar article en revistes (2,2), l’orientació en relació a les sortides professionals
(2,3), les facilitats que s’ofereixen a l’hora de sol·licitar beques i ajuts (2,6) i el nombre i
tipus d’activitats formatives que s’ofereixen als doctorands (2,7), qüestions totes elles
que generen més aviat insatisfacció.
Un altre aspecte a destacar és la quantitat de doctorands que manifesta NS/NC sobre
les següents qüestions: les facilitats que s’ofereixen a l’hora d’organitzar una estada de
recerca (12 doctorands de 26 responen NS/NC, principalment de 1r curs), i els
mecanismes de resolució de conflictes previstos en cas de desacord amb el director/a
de tesi (15 doctorands responen NS/NC, sobretot de 1r també).
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4. Satisfacció general amb el programa de doctorat
En aquest apartat es vol conèixer la satisfacció general dels doctorands amb el
programa de doctorat i si s’han complert les expectatives que tenien al matricular-s’hi
per primer cop, i també se’ls demana allò que consideren més positiu del programa i
allò que canviarien.
4.1. Satisfacció general i expectatives
La satisfacció amb el programa de doctorat està valorada de mitjana amb un 3,4 sobre
5. Degut a que la valoració es reparteix entre els que estan suficientment satisfets, que
valoren el programa amb un 3 (46,2%), i els que estan força satisfets, el valoren amb
un 4 (42,3%). Tanmateix, hi ha qui el troba poc satisfactori i el valora amb un 2 (7,7%).
En general el programa de doctorat ha satisfet les expectatives inicials dels doctorands,
valorant aquesta qüestió amb un 3,2 sobre 5, lleugerament per sota la valoració de la
satisfacció. En aquest cas les valoracions estan més polaritzades, el 38,5% de
doctorands considera que les expectatives s’han complert de forma força satisfactòria
(26,9%) o molt satisfactòria (11,5%), mentre que el 23,1% no ha vist gens acomplertes
les seves expectatives (3,8%) o poc (19,2%).

4.2. Què es considera més positiu del programa de doctorat
A continuació es llisten les respostes que han donat els doctorands a la pregunta
“Indica allò que valores més positivament del doctorat (fins a tres ítems)”.
Indica allò que valores més positivament del doctorat (fins a tres ítems)
la docencia, los compañeros, la calidad de los investigadores del departamento
La calidad de la dirección de tesis
International profile
Companys
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La oportunidad de integrar en grupos de investigacion, la oportunidad de trabajar como asistente de
docencia, y el numero de seminarios y conferencias organizada en la universidad o oranizada con
colaboracion de la universidad en otros lugares
Facilitat de contacte amb professors; comprensió amb els que compaginem vida acadèmica i laboral
El grupo de trabajo.
Thesis supervisor, office space, friendly and collaborative atmosphere among colleagues
Profession of my supervisor, assistance of the Phd Coordinators
The follow up made by the department
supervision, introducrory course

4.3. Què es canviaria més ràpidament del programa de doctorat
A continuació es llisten les respostes que han donat els doctorands a la pregunta
“Indica allò que canviaries més ràpidament del doctorat (fins a tres ítems)”.
Com es pot veure, les respostes que més es repeteixen fan referència a les activitats
formatives.
Indica allò que canviaries més ràpidament del doctorat (fins a tres ítems)
It is not my case but colleagues with State scholarships and TA-ships often face an excessive teaching
burden, and contracts for TA-ships are on the verge of illegal (and a practice not done in any other
department of the UPF).
I would seriously consider changing the system towards one where only fully funded PhD student are
accepted and where everybody has the same scholarship under smae conditions.
formas de financiación, la organización del departamento
La formación metodológica del primer ciclo, la orientación e interacción de doctorando con los
investigadores, la orientación para desarrollar estrategias de publicación
Reduce registration fees
Curs Inicial del Doctorat
Más integración del departamento y una serie de cursos más largos y rigurosos para educar a los
doctorandos.
financiacion de los estudiantes para que no estan obligado a trabajar fuera de la universidad
Els cursos formatius del doctorat especialment pels estudiants que fan una recereca qualitativa
Més formació metodològica complementària; més claredat en la informació proporcionada (hi ha allau
de correus, que cal destriar)
Las pocas actividades formativas. Que los seminarios no sean especializados.
Teaching contracts, financial help for students without grants
Teaching opportunities for all doctoral students
Developing aula global in a more efficient tool
extension to 4 years
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5. Perspectives de futur
Finalment, en una pregunta oberta, es demana als doctorands quines són les seves
perspectives de futur.
Com es pot veure en les respostes que segueixen, prop la meitat dels doctorands els
agradaria continuar al món universitari, entorn el 35% aspiren a treballar en una
empresa, i en alguns casos compaginant-ho amb la docència, i pràcticament el 20%
voldrien continuar fent recerca.

Quines perspectives de futur tens quan acabis el doctorat?
My current plan is to take a 6mo break after the defense (funded by the unemployment benefits that
my scholarship has entitled me to) and then look for work outside Academia.
Seguir en la academia y/o buscar trabajo en algun proyecto en organización/institución
Regresar a mi país y buscar, en primera instancia, integrarme como investigador a alguna universidad.
NA
Academia
Treballar en recerca o docència
Trabajar en el sector privado
Me encantaria ser profesor de universidad, y funcionar como un asesor de lo/as politico/as en mi pais,
y/o tambien en este pais.
Beca post-doctoral
Continuar en la investigación
integrar-me al món laboral - no acadèmic. Project management en àmbit social, que impliqui potser
alguna part de recerca i part aplicada
N/A
Recerca acadèmica
Complementar l'activitat laboral actual amb docència universitària
Ejercer como profesor universitario y/o investigador.
Dedicarme a la docencia a tiempo parcial. Trabajar en instituciones públicas
I don't know yet
Brilliant
Being an academic
Working for the EU or pursuing the academic career
I would like to work as a researcher and consultant
To continue doing research and teach
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Conclusions
Es pot considerar que hi ha un bon grau de resposta, del 44,1%, i que és representatiu
del perfil del doctorand del programa, ja que la distribució per edat, nacionalitat i
universitat de procedència dels doctorands que han respost l‘enquesta és molt similar
a la dels doctorands matriculats.
El 96% dels doctorands fa el doctorat a temps complet. Prop del 20% diu que es dedica
exclusivament a la tesi tot i no té cap ajut, mentre que els que compaginen la recerca
amb altres activitats són quasi la meitat (46,2%). En canvi, el 34,6% treballa
exclusivament en la tesi i gaudeix d’una beca o contracte predoctoral.
L’aspecte més decisiu per fer aquest doctorat és el tutor de tesi (4,2 sobre 5), seguit
del prestigi de la UPF (3,7) i de l’equip de recerca (3,5).
Dins del procés d’accés i matrícula els aspectes més ben valorats són la claredat dels
requisits d’admissió (4,1) i del procés de matriculació (3,9), i l’atenció facilitada per
l’Oficina d’Admissions (3,8).
Les valoracions entorn el director o la directora de tesi són força satisfactòries,
superiors a 4.
Els aspectes més ben valorats entorn el programa de doctorat són l’aplicació de
supervisió i seguiment de la tesi doctoral (3,7), el suport ofert per part de la secretaria
del departament i els recursos materials de què disposen els doctorands per dur a
terme la tesi (3,6 en els dos casos). En sentit contrari es valora la informació i les
facilitats que el programa ofereix per publicar article en revistes (2,2), l’orientació en
relació a les sortides professionals (2,3), les facilitats que s’ofereixen a l’hora de
sol·licitar beques i ajuts (2,6) i el nombre i tipus d’activitats formatives que s’ofereixen
als doctorands (2,7), qüestions totes elles que generen més aviat insatisfacció.
La satisfacció general amb el programa de doctorat està valorada de mitjana amb un
3,4. I lleugerament per sota, l’acompliment de les expectatives inicials dels doctorands
(3,2).
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