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PRESENTACIÓ
Aquesta és la primera edició de l’Enquesta de Valoració del Sistema i l’Organització de
l’Ensenyament als estudiants de doctorat. Per primera vegada els estudiants de doctorat
han estat enquestats en relació a la satisfacció respecte els seus estudis, l’organització, la
Universitat i els serveis que ofereix la Universitat.
L’EVSOE de doctorat, feta durant el mes de juny del 2016, és l’enquesta que faltava per
completar l’anàlisi de la satisfacció dels estudiants de tots els cicles, ja que amb
anterioritat ja s’havien realitzat dues enquestes de Màster i dues de Grau. En aquesta
edició es podrà comptar per primera vegada amb una enquesta, l’EVSOE, que amb les
corresponents adaptacions a les especificitats de grau, màster i doctorat permetrà
analitzar la satisfacció dels estudiants de la UPF.
En el cas concret dels estudis de doctorat la mostra d’estudiants era 1293, s’han obtingut
387 respostes, és a dir una participació del 29,9%, amb un marge d’error és del 4,17%.
Aquests resultats a nivell de programa de doctorat no són representatius ja que la mostra
obtinguda no ho permet, però sí que són indicatius i poden ser útils per conèixer
tendències.
En l’informe següent es presenta de forma gràfica dels resultats de l’enquesta amb la
intenció que des dels estudis es faci la valoració i l’anàlisi d’aquesta informació. Per
això us pot ser molt útil, a la vegada que interessant, llegir els informes que s’han fet
amb els resultats globals d’Universitat.

Participació
La participació en el global dels diferents programes ha oscil·lat entre el 51,1% del
doctorat en Ciències Econòmiques i Empresarials i el 19,5% del doctorat en
Tecnologies de la Informació i Ciències del Llenguatge.

Doctorat
Biomedicina
Comunicació
Ciències Econòmiques i
Empresarials

%
% marge
Estudiants Participació Participació d'error
440
138
31,4
6,92
130
41
31,5
12,71

Història
Humanitats
Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions
Dret
Ciències Polítiques i Socials
Traducció i Ciències del Llenguatge
TOTAL
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88
71
97

45
14
22

51,1
19,7
22,7

10,27
23,63
18,47

159
138

31
39

19,5
28,3

15,84
13,34

58

16

27,6

21,03

112
1293

41
387

36,6
29,9

12,24
4,17
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1. Èxit del Doctorat
El 86,4% dels doctorands de la UPF recomanaria la realització d’un doctorat en que està
matriculat i el 89,3% recomanaria la realització d’un doctorat a la UPF, aquests resultats
són satisfactoris pel global de la UPF.
L’èxit del programa varia bastant entre els diferents programes i oscil·len entre el 93,8%
dels doctorands en Biomedicina i el 78,9% dels doctorands en Humanitats que
recomanarien realitzar un doctorat a la UPF. En l’ítem de si recomanarien la realització
del programa de doctorat en que estan matriculats, els resultats oscil·len entre el 94,6 de
Biomedicina i el 66,7% de Ciències Polítiques i Socials, únic programa en que la
recomanació del programa baixa del 70%.

Quan demanem als estudiants que valorin com de satisfets estan amb el doctorat que
estudien la valoració mitjana és d’un 7,3 sobre 10. Cal destacar la satisfacció dels
doctorands del programa en Història amb un 7,6 i el dels doctorands del programa en
Ciències Polítiques i Socials, amb un 6,3, tota la resta de programes se situen entre
aquests 2 valors.
Quan se’ls demana als estudiants que valorin si el programa ha respost a les
expectatives les valoracions són lleugerament més baixes, un 7 sobre 10 en el conjunt
de la UPF. Existeix certa dispersió entre els diferents programes i oscil·la entre el 7,5
d’Història i el 5,6 del programa de Ciències Polítiques i Socials.
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Si posem en relació la satisfacció amb el programa amb les expectatives que tenien quan
van començar el programa de doctorat s’observa que únicament en un programa, el
doctorat en Història, la satisfacció és superior a les expectatives. Aquests resultats
signifiquen, que sense ser dolenta la satisfacció, que les expectatives dels doctorands
amb el programa eren superiors al que consideren que el programa els ofereix, que
estaria valorat amb la seva satisfacció.
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Si segmentem la mostra entre els doctorands que van obtenir el títol d’accés a la UPF i
els que els van obtenir a una altra Universitat s’observa com la diferència en la
satisfacció entre uns i altres és inapreciable, de només dues centèsimes de punt. On sí
que s’observa una diferència de tres dècimes és en la satisfacció de les expectatives on
les dels estudiants graduats a la UPF són tres dècimes més baixes, un 3%, que els
graduats a una altra Universitat.
2. Valoracions generals
Als estudiants se’ls demana que facin una valoració global de diferents aspectes
vinculats amb el doctorat i la universitat, com són: la satisfacció respecte el director de
tesi, si s’ha sentit part del departament i si s’ha sentit part d’un grup de recerca i la
Universitat Pompeu Fabra, aquests tres indicadors, juntament amb el punt anterior
referent a la satisfacció, permeten configurar una valoració general i ràpida de la
situació dels doctorats a la UPF. En general les valoracions dels tres ítems són bones tan
en la relació amb el director de tesi, valorada en un 8 com amb la satisfacció amb la
UPF, valorada amb un 7,3. L’aspecte que presenta més marge de millora és la valoració
que els doctorands fan de sentir-se part del departament i si han estat dins un grup de
recerca, que valoren amb un 6,2.
La valoració va de 0, gens satisfet, a 10, molt satisfet.
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Origen dels doctorands de la UPF
La major proporció dels doctorands de la UPF que han respost l’enquesta prové de
Catalunya, però la majoria dels doctorands de la UPF no són catalans. Els catalans són
el 35,5% dels doctorands de la UPF, mentre el 45,5% són estrangers, el 14,9% són
ciutadans espanyols amb veïnatge fora de Catalunya. El doctorat són els programes més
internacionalitzats de la UPF.

Les dades de matrícula mostren que la variació entre les respostes obtingudes a
l’enquesta i les dades reals que té la Universitat és petita i això genera confiança amb les
respostes obtingudes a l’EVSOE. La variació més gran és troba en una sobreestimació
de 2,2 punts percentuals dels doctorands provinents de l’Amèrica Llatina.
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Tot i que el 35,5% dels estudiants de doctorat de la UPF són catalans, el 67% ha
realitzat els estudis previs de doctorat a la UPF o a una universitat catalana i el 26,7%
els ha realitzat en una Universitat estrangera. Més concretament, el 47,1% dels
estudiants de doctorat de la UPF ha realitzat els estudis previs al doctorat a la pròpia
UPF. El 46,6% dels estudiants estrangers ja ha realitzat a Espanya els estudis previs als
seus estudis de doctorat.
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3. Accés i informació sobre la Universitat
Fonts d’informació sobre el Doctorat
La font més important per informar-se sobre el doctorat són els professors i
investigadors de la UPF, seguit dels companys d’estudi, i no és fins al tercer lloc que
trobem la pàgina web de la UPF o al quart que trobem les cerques a Internet. Els
resultats d’aquesta pregunta estan en consonància amb l’elevat percentatge d’estudiants
de doctorat que han realitzat els estudis previs a la UPF o a una altra Universitat
catalana i pels quals resultaria més fàcil accedir a la informació de manera informal.

Motius per triar la UPF
Els dos motius més valorats pels estudiants estan directament relacionats amb els
interessos concrets de la tesi que volen fer els doctorands ja que són el tutor de tesi i
l’equip de recerca, en tercer i quart lloc hi trobem motius com el prestigi de la UPF i la
ciutat de Barcelona. El més destacable de l’anàlisi dels motius per triar la UPF són que
el potencial dels directors de tesi i dels grups de recerca són la principal causa per la
qual es tria la UPF per fer un doctorat.
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Motius per realitzar un doctorat
Als estudiants de doctorat se’ls demana també amb quina finalitat estudien el doctorat,
cada doctorand podia respondre més d’una opció. El motiu principal és dedicar-se a la
recerca, en segon lloc hi ha, en posicions molt similars l’interés personal, dedicar-se a
l’ensenyament universitari i millorar la inserció laboral. L’últim dels ítems és
especialitzar-se professionalment. El doctorat segueix sent majoritàriament una via per
entrar en el món de la recerca, però no és majoritàriament un motiu, tot i que un 30% si
que l’hi considera, per especialitzar-se professionalment.
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Dedicació dels estudiants de doctorat
Es demana als estudiants de doctorat en quina situació es troben, si només realitzen el
doctorat, si estudien i treballen ocasionalment o regularment fora de la UPF o si estan
vinculats a la UPF. La majoria de doctorands compagina els estudis de doctorat amb
una vinculació laboral, ja sigui fora de la Universitat, un 32%, com vinculats a la
Universitat un 39,4%. Un 28,6% afirma dedicar-se únicament als seus estudis de
doctorat. El 39,4% que es considera vinculat a la Universitat inclou moltes tipologies
diferents de vinculació, des dels que s’hi troben vinculats per beques FPU, FPI, FI, als
que estan contractats pels grups de recerca i altres tipus de vinculació. Els que afirmen
que només estudien també poden tenir algun tipus de finançament que els permeti la
realització de la tesis sense vinculació amb la UPF.
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4. Organització i desenvolupament del Doctorat
A continuació es presenta la valoració que fan els estudiants d’una sèrie de qüestions
relacionades amb l’oferta del programa i desenvolupament del programa de doctorat.
Nivell de satisfacció amb la supervisió i seguiment
Els quatre primers ítems que són: satisfacció amb la relació amb el director de tesi, la
facilitat per concertar una cita amb el director de tesi, el director de tesi m’ha recomanat
bibliografia i la direcció i el seguiment de la tesi; permeten al doctorand valorar la tasca
del seu director de tesi, els resultats presenten valors satisfactoris compresos entre el 8 i
el 7,5 i els doctorands n’estan raonablement satisfets.
Els dos últims ítems: m’he sentit part del departament i he estat dins un grup de recerca
i els mecanismes de mediació en cas de desacord amb el tutor de tesi, presenten
valoracions més baixes, de 6,2 i 6 respectivament, que la valoració del director de la
tesi. Aquests dos ítems permeten valorar part de l’entorn del departament on el
doctorant realitza la tesis i presenten marge de millora.
Els tres ítems restants estan relacionats amb les facilitats o ajudes que des del
departament i la UPF es poden prestar als doctorands en relació a la seva formació i
divulgació de la seva tasca. D’aquests tres ítems, el referent a les activitats de formació,
valorat amb un 6,6, té una valoració acceptable, els altres ítems: facilitat o dificultat per
publicar articles i la possibilitat de crear revistes electròniques són els que tenen una
valoració més baixa, sobretot aquesta última que és negativa.
La possibilitat de crear revistes electròniques és una realitat als programes d’Història i a
l’Institut Universitari de Cultura on han creat les revistes Entremons i Forma
respectivament, en diferent format i organització. La revista Entremons, creada i
dirigida per estudiants de màster i doctorat vol ser un espai que faciliti les primeres
publicacions dels estudiants amb un rigor acadèmic equiparable a altres publicacions. És
interessant valorar aquestes dues experiències en tant que formen part de la realitat del
doctorat, com és la necessitat que els doctorands tenen de publicar.
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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Finançament durant el programa de doctorat
Als doctorands se’ls pregunta si han gaudit de finançament. Com que el temps de
realització de la tesi és llarg poden haver gaudit de més d’un tipus diferent de
finançament durant el període de realització de la tesi. En aquesta pregunta els
estudiants podien marcar més d’una resposta. El 65% dels doctorands afirma haver
gaudit d’algun tipus de finançament. Un 56,7% ha gaudit d’una beca i un 25,9% ha
gaudit d’un altre tipus de finançament.
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El tipus de beca de que han gaudit els doctorands varia bastant i cal destacar el pes de
les principals beques que ofereixen l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya.

Satisfacció amb les condicions de treball
En aquest apartat s’ha demanat als doctorands que valorin les condicions que la UPF
posa a disposició dels doctorands per tal que realitzin la seva tasca investigadora. S’han
valorat 6 ítems en aquest aspecte, la valoració és similar i compresa entre els 6,2 i 6,9
punts, una valoració satisfactòria però amb possibilitats de millora. L’aspecte més crític
és si la biblioteca conté els llibres que necessita per a la tesi, i la més ben valorada
l’espai de treball propi per realitzar la tesi, tot i que varia molt segons el departament i
baixa fins al 5,7 a Polítiques o el 5,8 a Dret en contrast amb el 7,9 de valoració dels
doctorands de Biomedicina.
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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5. Serveis i atenció a l’alumnat
Als doctorands se’ls demana el seu grau de satisfacció amb la informació rebuda sobre
una sèrie de serveis de la Universitat i amb l’atenció rebuda pel personal
d’administració i serveis amb qui tenen més tracte.
Satisfacció amb la informació rebuda dels serveis de la Universitat
La valoració dels serveis que ofereix la UPF als doctorands oscil·la entre el 6,2 de la
valoració de la informació rebuda de la situació com a estudiant al 7,3 de valoració
global de la informació rebuda sobre la UPF. La valoració del Voluntariat Lingüístic, el
SACU i altres mecanismes de participació és inferior però el grau de desconeixement
sobre ells entre els estudiants de doctorat és molt elevat i això pot haver alterat els
resultats.
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).

Satisfacció amb el tracte dispensat pel Personal d’Administració i Serveis
La valoració que els estudiants de doctorat realitzen del Personal d’Administració i
Serveis de la UPF és molt positiu i en tots els casos és superior al 7,5, situant-se en tots
els casos entre els ítems més ben valorats pels doctorands.
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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Satisfacció amb els equipaments i serveis externalitzats de la universitat
La valoració dels equipaments de la UPF, aules, aules d’informàtica, aula global, wifi
eduroam i altres equipaments oscil·la entre el 6,5 de l’Aula Global que en general és pot
utilitzada pels doctorands al 7,3 de les aules. La valoració general dels equipaments de
la UPF que els doctorands fan és positiva.
Els serveis externalitzats presenten una major variabilitat que els equipaments i podem
trobar un grup de serveis: el bar restaurant i el servei de fotocòpies que els doctorands
valoren amb un 5,8 i 6,2 respectivament i que per tant consideren que tenen marge de
millora. En relació al bar restaurant, cal afegir que quan es va realitzar l’enquesta tot
just s’acabava de canviar d’empresa concessionària.
Hi ha un segon grup de serveis externalitzats amb unes valoracions excel·lents: la neteja
i la seguretat, amb una valoració de 7,8 i 8,2 respectivament. Un ítem a banda és l’accés
amb transport públic, que els doctorands valoren, també, de manera excel·lent amb un
8,3.

Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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6. Perspectives de futur
Als doctorands se’ls demana quines són les seves perspectives de futur un cop acabin el
doctorat, el grup majoritari, un 32,5% afirma que sol·licitarà una beca postdoctoral. La
majoria, un 44,9% afirma que el seu futur estarà vinculat al mercat de treball, ja sigui
començant a treballar o continuant treballant. Un percentatge remarcable del 17,1%
afirma que encara no sap que farà quan acabi el doctorat.
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7. Què es valora més positivament del doctorat
Pregunta oberta en la qual es demana als estudiants que apuntin fins a 3 aspectes que
valorin més del doctorat, s’ha realitzat un tractament qualitatiu i els aspectes positius
que més destaquen varien programa a programa.
En el programa de doctorat en Biomedicina el més valorat és l’autonomia de que
disposen els estudiants, l’entorn de recerca i les instal·lacions així com el professorat.
En el programa de Ciències Polítiques i Socials el més valorat és l’ambient entre els
doctorands, el prestigi de la Universitat, l’orientació del programa i les seves relacions.
El que més destaquen del seu programa els doctorands del programa de Comunicació és
el seu tutor i la supervisió de la tesi, així com el prestigi de la Universitat i l’entorn que
acompanya el doctorant.
Els doctorands del programa de Dret valoren sobretot els seus tutors i les relacions amb
altres grups de recerca.
En el programa en Ciències Econòmiques i Empresarials el més valorat pels doctorands
és el professorat, la qualitat del programa i el nivell de la recerca que hi desenvolupen.
En el programa d’història els doctorands valoren molt positivament el tutor, les beques
COFRE i la disciplina intel·lectual que s’adquireix.
Els doctorands en Humanitats el que més valoren del seu programa és la relació amb
tutor i l’autonomia que té l’estudiant.
En el programa de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions el més valorat pels
seus doctorands és la bona relació amb el tutor, el bon ambient de recerca i la
possibilitat de fer estades fora.
Els doctorands del programa en Traducció i Ciències del Llenguatge han valorat
positivament els tutors i els grups de recerca en que participen, la qualitat i organització
del programa.
8. Quins aspectes canviaries del doctorat
Pregunta oberta en la qual es demana als estudiants que apuntin fins a 3 aspectes que
canviarien del doctorat, els aspectes en que els doctorands proposen millora varien entre
els diferents programes i fan referència a casuístiques concretes de cada programa.
En el programa de doctorat en Biomedicina els doctorands han trobat a faltar un
increment i millora dels cursos de formació, una millora de la comunicació amb els
doctorands dels aspectes que els afecten i una reducció de taxes.
En el programa de Ciències Polítiques i Socials els aspectes que els doctorands
consideren especialment rellevant la manca de beques i ajudes, en menor mesura, també
incideixen en aspectes com més suport en el procés de recerca i la millora de la
formació.
Unitat de Projectes Estudis i Qualitat
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Els aspectes en que els doctorands en Comunicació consideren que és pot millorar són
la millora de l’oferta formativa pels doctorands, la informació que els doctorands reben i
la coordinació del programa així com més beques i ajuts.
Les propostes de millora que els doctorands suggereixen al programa de Dret estan
relacionats amb els espais de treball de que disposen els doctorands, el canvi i millora
dels cursos de formació, i millora en la coordinació del programa.
Els aspectes, que els doctorands del programa en Ciències Econòmiques i Empresarials,
considerem millorables són la demanda d’assistència psicològica deguda a la pressió
dels estudis, millor assessorament el primer any de doctorat, incrementar les
impressores i la capacitat d’impressió.
En el programa d’Història els doctorands suggereixen millores en supervisió, formació i
informació als doctorands de primer any.
Els doctorands del programa en Humanitats destaquen que caldria millorar els següents
aspectes: la millora de la informació sobre tràmits, increment de beques, els cursos de
doctorat.
En el programa de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions els doctorands
suggereixen com a àmbits de millora no pressionar als doctorands per que facin el
doctorat en tres anys ni limitat a quatre, millorar el seguiment dels doctorands i millorar
la informació que se’ls hi facilita.
Els doctorands del programa en Traducció i Ciències del Llenguatge creuen que les
necessitat de millora del programa són la manca d’informació sobre terminis i aspectes
que afecten els doctorands i en menor mesura creuen que les taxes són elevades.
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