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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 Economia, Finances i Empresa. L’enquesta es va enviar a 91 doctorands i s’han
obtingut 67 respostes, la qual cosa suposa una participació del 73,6%.
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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.
L’enquesta l’han respost una tercera part de dones i dues d’homes, la mateixa
distribució que es dona entre els doctorands matriculats al programa.

Per edats, el gruix de les respostes l’han donat els doctorands d’entre 25 i 29 anys
(72,3%), seguit a molta distància del grup d’entre 30 i 34 anys (15,4%).
En aquest cas, i comparat amb el conjunt del programa, la franja d’edat d’entre 25 i 29
anys està una mica sobrerepresentada (72,3% de les respostes enfront el 65,6% de les
matrícules), en detriment dels de la franja d’entre 35 i 39 anys, que estan lleugerament
subrepresentats (15,4% de les respostes versus el 23,3% dels matriculats).
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El 20,6% dels doctorands que han respost l’enquesta tenen nacionalitat espanyola.
Pràcticament el 50% és de nacionalitat europea, el 20,6% asiàtica i el 9,5%
llatinoamericana. Comparat amb la distribució per nacionalitats del conjunt de
matriculats al programa pràcticament no s’aprecien diferències.

Per universitat de procedència, el 56% dels doctorands que han respost l’enquesta han
estudiat a la UPF i el 23% a una universitat europea. La resta provenen principalment
d’una universitat espanyola o asiàtica (6,3% en els dos casos) o llatinoamericana
(4,7%).
En aquest cas, la distribució per universitat de procedència dels que han respost
l’enquesta és molt similar a la del conjunt de matriculats al programa.

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 100% dels doctorands que han respost l’enquesta fan el doctorat a temps complet.
Per curs matriculat, hi ha representació de tots els cursos i en percentatges molt
similars.

El 80% 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 que concedeix la UPF, principalment contractes
d’assistent de docència (56,9% dels casos). Majoritàriament es tracta de beques de
llarga durada, de 3 o més anys (68,7%).
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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.
Poc més del 10% diu que es dedica exclusivament a la tesi tot i no tenir cap ajut,
percentatge molt similar als que compaginen la recerca amb altres activitats (13,4%).
En canvi, el 74,6% treballa exclusivament en la tesi i gaudeix d’una beca o contracte
predoctoral. D’aquests, el 54% té 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 l’equip de recerca (4,3), seguit del
prestigi de la UPF (4) i del tutor de tesi (3,9).
La resta d’aspectes es consideren més aviat poc decisius. Concretament, els aspectes
menys decisius són no haver pogut accedir a un altre doctorat i tenir llaços familiars i/o
efectius amb Barcelona (1,8 en els dos casos), el preu (2) i la proximitat al lloc de
residència (2,1).
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2.2. El procés d’accés i matrícula
L’aspecte més ben valorat és la claredat del procés de matriculació (4), seguit de
l’acolliment a la Universitat (3,8) i la informació prèvia sobre el doctorat facilitada per
la UPF (3,7). Una valoració lleugerament inferior rep la claredat dels requisits
d’admissió (3,5).
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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 els doctorands del programa en Economia, Finances i Empresa estan força o
molt satisfets amb el seu director o directora de tesi, i amb la direcció i el seguiment de
la mateixa. Totes les valoracions, entre 4 i 5, així ho posen de manifest.
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3.2. El programa de doctorat
Els aspectes més ben valorats entorn el programa de doctorat són el suport ofert per
part de la secretaria del departament (4,5), l’accés a la informació rellevant sobre el
programa i l’aplicació de supervisió i seguiment de la tesi doctoral (3,9 en els dos
casos), i la integració a la vida del departament (3,8).
La resta de qüestions plantejades es valoren entorn el 3,5, excepte la informació i les
facilitats que el programa ofereix per publicar articles en revistes que es valora amb
3,1, l’aspecte amb una valoració més baixa, tot i que també majoritàriament
satisfactòria.
Cal destacar, que aquest aspecte de la publicació d’articles, juntament amb el que fa
referència als mecanismes de resolució de conflictes previstos en cas de desacord amb
el director/a de tesi, són les qüestions en les quals més doctorands responen NS/NC,
21 de 67 respostes en el primer cas i 39 en el segon. En la primera qüestió les
respostes NS/NC es concentren més entre els estudiants de 1er i 2n, en canvi en la
segona qüestió no hi ha diferències en funció del curs.
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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 3,9 sobre
5. El 77,6% dels doctorands estan força satisfets (58,2%) o molt satisfets (19,4%) amb
el programa. Tanmateix el 6% el troba poc satisfactori.
En general el programa de doctorat ha satisfet les expectatives inicials dels doctorands,
valorant aquesta qüestió amb un 3,9 sobre 5. En aquest cas el 73,1% de doctorands
considera que les expectatives s’han complert de forma força satisfactòria (44,8%) o
molt satisfactòria (28,4%), mentre que el 7,5% ha vist les seves expectatives poc
acomplertes (6%) o gens (1,5%).
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4.2. Què es considera més positiu del programa de doctorat
Els aspectes que més es repeteixen giren tots entorn aspectes molt vinculats entre sí
com són el propi Departament i l’ambient de treball i recerca que s’hi respira; la
qualitat i proximitat del director de tesi i de la resta de professorat, i també de la
secretaria; la relació amb la resta de doctorands; els seminaris i cursos que s’ofereixen,
per esmentar el més repetits.

4.3. Què es canviaria més ràpidament del programa de doctorat
Les respostes que més es repeteixen fan referència als ajuts i beques per a fer el
doctorat, i en menor mesura als continguts de les activitats formatives i a organitzar
activitats per facilitar i fomentar la relació entre els doctorands de diferents disciplines.

Perspectives de futur
Finalment, en una pregunta oberta, es demana als doctorands quines són les seves
perspectives de futur.
La gran majoria de doctorands vol continuar la seva trajectòria laboral a la universitat
(aproximadament el 75%), prop del 20% es planteja el món empresarial, i no arriba al
10% el que pensa en fer recerca aplicada en alguna empresa o institució.

Conclusions
Es pot considerar que hi ha un molt bon grau de resposta, del 73,6%, i que és
representatiu del perfil del doctorand del programa, ja que la distribució per sexe,
edat, nacionalitat i universitat de procedència dels doctorands que han respost
l‘enquesta és molt similar a la dels doctorands matriculats.
El 100% dels doctorands fa el doctorat a temps complet. Prop del 10% diu que es
dedica exclusivament a la tesi tot i no té cap ajut, i un percentatge similar compagina la
recerca amb altres activitats. En canvi, el 75% treballa exclusivament en la tesi i
gaudeix d’una beca o contracte predoctoral.
L’aspecte més decisiu per fer aquest doctorat l’equip de recerca (4,3 sobre 5), seguit
del prestigi de la UPF (4) i el tutor de tesi (3,9).
En general els doctorands del programa en Economia, Finances i Empresa estan força o
molt satisfets amb el seu director o directora de tesi, i amb la direcció i el seguiment de
la mateixa. Totes les valoracions, entre 4 i 5, així ho posen de manifest.
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Els aspectes més ben valorats entorn el programa de doctorat són el suport ofert per
part de la secretaria del departament (4,5), l’accés a la informació rellevant sobre el
programa i l’aplicació de supervisió i seguiment de la tesi doctoral (3,9 en els dos
casos).
La satisfacció general amb el programa de doctorat està valorada de mitjana amb un
3,9, igual que l’acompliment de les expectatives inicials dels doctorands.
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