Enquesta per conèixer la satisfacció dels doctorands 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 doctorands 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 del doctorand
En aquest apartat es fan una sèrie de preguntes per conèixer el perfil del doctorand i la seva
vinculació al programa de doctorat.
1) Any de naixement: ........
2) Sexe:
o Home
o Dona
3) Nacionalitat: ..................
4) Indica en quina universitat vas obtenir el títol acadèmic que t’ha permès accedir al
doctorat:
o A la UPF
o En una universitat catalana, excepte la UPF
o En una universitat espanyola, excepte les universitats catalanes
o En una universitat europea, excepte les universitats espanyoles
o En una universitat d’Àfrica
o En una universitat dels Estats Units o del Canadà
o En una universitat de l’Amèrica Llatina
o En una universitat d’Àsia
o En una universitat de la resta del món
5) Indica quina és la teva dedicació al doctorat:
o A temps complet (TC)
o A temps parcial (TP)
6) Indica a quin any del doctorat estàs:
o 1r.
o 2n.
o 3r.
o 4t. (per als de TP)
o 5è. (per als de TP)
o 1a. pròrroga
o 2a. pròrroga
7) Has gaudit o gaudeixes d’algun tipus de finançament (beca o ajut)?
De quin tipus de beca has gaudit?
o Sí
Durant quants anys?
o No
8) Indica en quina d’aquestes situacions et trobes actualment:
a) Treballo exclusivament en la recerca de la meva tesi doctoral però no gaudeixo de
beca o de contracte predoctoral.
b) Treballo exclusivament en la recerca de la meva tesi doctoral i gaudeixo de beca o de
contracte predoctoral.
b.1) Tens obligacions docents?
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b.2) En cas de respondre b.1 afirmativament, quantes hores per curs acadèmic?
c) Compagino la recerca de la meva tesi doctoral amb altres activitats professionals.

APARTAT 2. Motivació per fer el doctorat a la UPF i accés al programa
En aquesta apartat es fan una sèrie de preguntes per conèixer per què vas decidir fer el
doctorat a la UPF i la teva valoració sobre el procés d’accés al programa de doctorat.
9) Indica el grau d’influència dels elements següents a l’hora de decidir matricular-te en
aquest programa de doctorat, on 1 és gens important i 5, molt important:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Pel prestigi de la Universitat Pompeu Fabra
Per l’equip de recerca
Pel meu tutor de tesi
Per consell dels meus professors
Per la proximitat al meu lloc de residència
Perquè ja havia estudiat a la UPF
Perquè no vaig poder accedir a un altre doctorat
Per la ciutat de Barcelona
Pel preu
Perquè tinc llaços familiars i/o afectius amb Barcelona
Per altres raons

Indica el teu nivell de satisfacció amb els elements següents relacionats amb l’accés al
programa de doctorat, on 1 és gens satisfactori i 5, molt satisfactori:
10) La informació prèvia sobre el doctorat facilitada per la UPF
11) La claredat dels requisits d’admissió
12) La claredat del procés de matriculació
13) L’atenció facilitada per l’Oficina d’Admissions No posar en l’enquesta d’ECO
14) L’acolliment a la Universitat

APARTAT 3. Organització i desenvolupament del programa de doctorat
En aquest apartat es vol conèixer la teva satisfacció respecte al teu director/a de tesi i també
amb els serveis i els recursos materials disponibles tant des del programa de doctorat com
del departament o altres serveis de la UPF o de la institució des de la qual fas la recerca per
dur a terme la teva tesi.
Valoracions respecte al director/a de tesi
Valora entre 1 i 5, on 1 és gens satisfactori i 5, molt satisfactori, el teu nivell de satisfacció
amb diferents aspectes que impliquen el director/a de tesi:
15) La supervisió i el seguiment del pla de recerca per part del director/a de tesi.
16) La facilitat per concertar una cita, física o virtual, amb el meu director/a de tesi.
17) La direcció i el seguiment de la tesi en el seu conjunt.
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Valoracions en relació amb el programa de doctorat
Valora entre 1 i 5, on 1 és gens satisfactori i 5, molt satisfactori, el teu nivell de satisfacció
amb els serveis i els recursos materials disponibles tant des del programa de doctorat com
del departament o altres serveis de la UPF o de la institució des de la qual fas la recerca per
dur a terme la teva tesi:
18) El suport ofert per part de la secretaria del departament des de l’admissió al programa
fins a la lectura de la tesi doctoral
19) L’accés a la informació rellevant sobre el programa de doctorat
20) L’aplicació de supervisió i seguiment de la tesi doctoral
21) El nombre i tipus d’activitats formatives que s’ofereixen als doctorands
22) Les facilitats que s’ofereixen a l’hora de sol·licitar beques i ajuts
23) Les facilitats que s’ofereixen a l’hora d’organitzar estades de recerca
24) Els recursos materials (instal·lacions —espais, laboratoris, biblioteques...—,
infraestructures tecnològiques, equipaments i materials cientificotècnics...) de què
disposeu per dur a terme la vostra tesi
25) L’adequació i la compatibilitat entre la docència que podeu impartir els doctorands i les
vostres tasques de recerca
26) La informació i les facilitats que el programa ofereix per publicar articles en revistes
27) L’orientació que s’ofereix als doctorands en relació amb les sortides professionals
28) Els mecanismes de resolució de conflictes previstos en cas de desacord amb el
director/a de tesi.
29) La integració a la vida del departament o centre on fas la tesi doctoral
VALORACIONS GENERALS en relació amb el programa de doctorat
30) Del programa de doctorat n’estic (1 gens satisfet, 5 totalment satisfet)
31) El programa de doctorat ha respost a les meves expectatives inicials (1 gens d’acord, 5
molt d’acord)
32) Hi ha algun aspecte relacionat amb el doctorat que consideris important i sobre el qual
no t’hàgim preguntat? Indica’l

33) Indica allò que valores més positivament del doctorat (fins a tres ítems)

34) Indica allò que canviaries més ràpidament del doctorat (fins a tres ítems)
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APARTAT 4. Perspectives de futur
35) Quines perspectives de futur tens quan acabis el doctorat?
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