Enquesta per conèixer la satisfacció dels directors de tesi amb el programa de doctorat en
XXXXXX
Aquesta enquesta s’emmarca dins el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la UPF i és un dels
canals que teniu els directors de tesi per expressar la vostra satisfacció en relació amb diferents
aspectes vinculats al programa de doctorat. La participació és anònima i els resultats s’utilitzaran per fer
propostes de millora relacionades amb l'àmbit del doctorat.
APARTAT 1. Perfil i dedicació del director/a de tesi
Amb les qüestions plantejades en aquest apartat es vol conèixer el perfil (institució en la qual treballa,
categoria professional) i la dedicació a la direcció de tesis de la persona que respon el qüestionari.
1.

Indiqueu la vostra afiliació principal:

o UPF
o Una altra universitat
o Centre de recerca
o Altres (indiqueu quina): .................................
2.

Dins la vostra afiliació principal, indiqueu la vostra categoria professional:

o Catedràtic/a d’universitat
o Titular d’universitat
o Professor/a agregat/ada
o Professor/a lector/a
o Professor/a visitant
o Professor/a associat/ada
o Investigador/a (ICREA, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, UPF fellow...)
o Altres (indiqueu quina): ...................................
3.

Nombre de tesis doctorals que dirigiu actualment (novembre del 2017):
a) En aquest programa de doctorat (poseu la xifra): ............
b) En un altre programa de doctorat de la UPF (poseu la xifra): .................
c) En una altra institució (poseu la xifra): ......................

4.

Indiqueu aproximadament quantes hores dediqueu a la direcció de tesis a la setmana, assenyalant
en la mesura del possible el temps que us ocupa cadascuna de les activitats següents:
a) Reunions de seguiment amb els doctorands ....................... hores
b) Reunions de treball amb els doctorands ........................ hores
c) Revisió/avaluació del treball dels doctorands ........................ hores
d) Altres (especifiqueu activitat i hores): ............................
En el cas que assenyaleu l'activitat "Altres", us agrairem que especifiqueu l'activitat o activitats i les
hores que hi dediqueu:

5.

Indiqueu aproximadament quin percentatge representen sobre la vostra dedicació a la docència, la
recerca i la gestió al llarg de l’any les hores que destineu a la direcció de tesis: ......................

6.

La tesi o tesis doctorals que dirigiu responen a una planificació temàtica concorde a la vostra línia
de recerca o de transferència de coneixement:
Valoreu en una escala d’1 a 5, on 1 és mai i 5, sempre.

COMENTARIS I OBSERVACIONS. Per si voleu afegir alguna observació, comentari o aclariment en relació
amb aquest apartat:
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Enquesta per conèixer la satisfacció dels directors de tesi amb el programa de doctorat en
XXXXXX
APARTAT 2. Valoracions en relació amb els doctorands
Amb les qüestions plantejades en aquest apartat es pretén conèixer la satisfacció del director/a de tesi
amb el perfil d’accés dels doctorands als quals dirigeix la tesi actualment, la seva implicació amb el
programa i els resultats assolits.
En cas que es dirigeixi més d’una tesi, es farà una valoració global dels doctorands, pensant en el seu
conjunt.
En cas que es dirigeixin tesis en diferents programes de doctorat, les qüestions que segueixen fan
referència als doctorands del programa de doctorat en XXXXXXX.
7.

Indiqueu quin ordre d’importància li doneu als criteris següents a l’hora d’acceptar la supervisió
d’un estudiant de doctorat (consigneu un número de l’1 al 6 en cada casella, on 1 correspon al
criteri més important i 6, al menys important):
[ ] Expedient acadèmic
[ ] Titulació prèvia
[ ] Carta de motivació
[ ] Entrevista
[ ] Experiència prèvia en recerca
[ ] Altres (especifiqueu quin):
En el cas que assenyaleu "Altres", us agrairem que l'especifiqueu:

Us agrairem que valoreu en una escala de 1 a 5, on 1 és gens satisfactori i 5, molt satisfactori, les
qüestions següents:
8. Els coneixements d’eines i metodologia de recerca que tenen els doctorands en accedir al programa
9. La dedicació/implicació dels doctorands en l’elaboració de la tesi i/o dels treballs de recerca que
formen la tesi
10. La participació dels doctorands en activitats conjuntes del grup de recerca
11. La participació dels doctorands en activitats de difusió de la recerca (publicació d’articles,
participació a congressos, estades de recerca, etc.)
12. El nivell de competències que assoleixen els doctorands en aquest programa:
a) Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca
relacionats amb el camp esmentat.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de
recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca
original.

COMENTARIS I OBSERVACIONS. Per si voleu afegir alguna observació, comentari o aclariment en relació
amb aquest apartat:
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Enquesta per conèixer la satisfacció dels directors de tesi amb el programa de doctorat en
XXXXXX
APARTAT 3. Valoracions en relació amb el Programa de Doctorat
Amb les qüestions plantejades en aquest apartat es pretén conèixer la satisfacció del director/a de tesi
amb el programa de doctorat: com està estructurat, de quins recursos disposa, què ofereix als
doctorands...
Us agrairem que valoreu en una escala de 1 a 5, on 1 és gens satisfactori i 5, molt satisfactori, les
qüestions següents:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

L’accés a la informació rellevant del Programa de Doctorat a tots els grups d’interès.
La coordinació del Programa de Doctorat
Els mecanismes de supervisió i avaluació dels doctorands de què disposa el Programa
El nombre i tipus d’activitats formatives que s’ofereixen als doctorands
La facilitat de beques i ajuts als doctorands
La facilitat per organitzar estades de recerca
L’orientació als doctorands en relació amb les sortides professionals

COMENTARIS I OBSERVACIONS. Per si voleu afegir alguna observació, comentari o aclariment en relació
amb aquest apartat:

APARTAT 4. Valoracions en relació amb el departament i altres serveis de la UPF o de la institució des
de la qual es dirigeixen les tesis
Amb les qüestions plantejades en aquest apartat es pretén conèixer la satisfacció del director/a de tesi
amb els recursos materials disponibles i els serveis a l’abast dels doctorands del programa del doctorat
en XXXXX per dur a terme la seva activitat.
Valoreu en una escala d’1 a 5, on 1 és gens satisfactori i 5, molt satisfactori:
20. Els recursos materials (instal·lacions —espais, laboratoris, biblioteques...—, infraestructures
tecnològiques, equipaments i materials cientificotècnics...) a disposició dels doctorands per dur a
terme la seva tesi
21. El suport ofert per part de la secretaria del departament des de l’admissió al Programa fins a la
lectura de la tesi doctoral
22. L’adequació i la compatibilitat entre la docència que poden impartir els doctorands i les seves
tasques de recerca
23. Els mecanismes de reconeixement i foment de les tasques de direcció de tesi amb què compta la
UPF
24. La compensació que rebeu per part de la UPF per fer aquesta tasca
25. En cas que la vostra afiliació principal no sigui la UPF, valoreu la compensació que rebeu per part de
la vostra institució per fer aquesta tasca
COMENTARIS I OBSERVACIONS. Per si voleu afegir alguna observació, comentari o aclariment en relació
amb aquest apartat:
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