Autoinforme per a l’acreditació del programa de
doctorat en Dret
Departament de Dret
Universitat Pompeu Fabra

Curs avaluat: 2016-2017
Data d’aprovació: 28 de febrer del 2018

1

Contingut

0.
1.
2.
3.

Dades identificatives .......................................................................................................3
Presentació del programa ..............................................................................................4
Procés d’elaboració de l’ISPD .........................................................................................6
Valoració de l’assoliment dels estàndards .....................................................................9
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu ...................................................................9
Estàndard 2: Pertinència de la informació pública...........................................................22
Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat ...............................31
Estàndard 4: Adequació del professorat ..........................................................................40
Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge ......................................53
Estàndard 6: Qualitat dels resultats .................................................................................63
4. Valoració i proposta del pla de millora .........................................................................93

2

0. Dades identificatives

Universitat

Universitat Pompeu Fabra

Nom del programa de
doctorat

Programa de Doctorat en Dret

Codi RUCT

5600013

Dades de contacte

Marisa Iglesias Vila
Tel.: 93 542 28 70
marisa.iglesias@upf.edu

Coordinador acadèmic /
responsable del programa

Marisa Iglesias Vila

Responsables de
l’elaboració de
l’autoinforme

Marisa Iglesias Vila
(Coordinadora del programa de Doctorat en Dret)
Marian Gili Saldaña
(Tècnic de Qualitat del Departament de Dret)

Òrgan responsable
d’aprovació

Comissió Acadèmica de Doctorat del Centre de Dret
Comissió de Qualitat del Centre de Dret

Data d’aprovació

28 de febrer del 2018

3

1. Presentació del programa
El programa de Doctorat en Dret és impartit per la Unitat de Coordinació Acadèmica
(en endavant, UCA) de Dret (per a una presentació de la UCA de Dret, vegeu la
“Presentació del Centre” en el Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de la UCA de
Dret que trobareu en el Portal d’evidències).
Aquest programa va iniciar la seva activitat el curs 1993-1994 amb l’objectiu d’elaborar
estratègies sòlides de formació d’investigadors que permetessin avançar en el
coneixement en ciències jurídiques, principalment des d’una perspectiva de recerca
fonamental de base acadèmica, però també des d’una perspectiva orientada a la praxi
professional en els diferents sectors jurídics.
En els cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010, el programa s’adaptà als requisits
previstos en el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis
universitaris oficials de postgrau (BOE núm. 21, de 25.1.2005) i el Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30.10.2007).
En el curs 2012-2013, el Ministeri d’Educació atorgà al programa de Doctorat en Dret
de la UPF la Menció cap a l’Excel·lència [Resolució de 6 d’octubre de 2011, de la
Secretaria General d’Universitats (BOE núm. 253, de 20.10.2011)]. La concessió
d’aquesta menció suposava un reconeixement a la qualitat del programa en la
formació de tercer cicle, alhora que assenyalava el seu potencial tant des del punt de
vista formatiu a nivell internacional com de la transferència de coneixement.
Aquest mateix curs, el programa de Doctorat en Dret s’adaptà al règim jurídic establert
pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials
de doctorat (BOE núm. 35, de 10.2.2011; en endavant; RD 99/2011). Des de llavors, el
programa de Doctorat s’integra en l’Escola de Doctorat de la UPF.
El programa de Doctorat en Dret de la UPF és en l’actualitat un programa
d’excel·lència en el panorama universitari català, que es posa de manifest tant en el
perfil dels estudiants que són admesos al programa com en la capacitat formativa dels
acadèmics que participen en el mateix, ja sigui com a docents o com a directors de tesi.
Ambdues característiques del programa troben reflex en diversos indicadors, entre els
quals mereixen ser destacats els següents:
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- En primer lloc, el nombre de places ofertes. El programa de Doctorat en Dret ha
ofert, fins el curs 2016-2017, 35 places anuals. A partir del curs 2017-2018, el
nombre de places de nou accés s’ha reduït a 30 (vegeu l’Annex 6 de l’Acord del
Consell de Govern de la UPF de 22 de febrer del 2017). Aquest nombre reduït de
places permet dur a terme processos de selecció de doctorands molt exigents per
tal de captar els millors expedients i assegurar un rendiment acadèmic molt elevat.
El programa compta en l’actualitat amb 132 estudiants matriculats sota la vigència
del RD 99/2011. Un bon indicador del seu nivell d’excel·lència està en el nombre de
beques predoctorals que han percebut. En aquest sentit, un total de 38 doctorands
gaudeixen d’una beca predoctoral estatal (FPU o FPI), autonòmica (FI o Doctorat
Industrial), del Departament de Dret de la UPF o d’altres institucions o universitats
nacionals o estrangeres (Fundació La Caixa, Fundació Carolina, COLCIENCIAS,
CONACYT, CONICYT).
- En segon lloc, el nombre de tesis doctorals llegides. El programa de Doctorat en
Dret de la UPF ha generat, entre els cursos 1991-1992 i 2017-2018, 226 tesis
doctorals. En el moment en què es realitza aquest autoinforme d’acreditació, un
total de 26 estudiants matriculats sota el règim del RD 99/2011 han finalitzat amb
èxit el programa: 1 en el curs 2013-2014, 1 en el curs 2014-2015, 4 en el curs 20152016, 12 en el curs 2016-2017 i 8 en els mesos que portem del curs 2017-2018 (fins
28 de febrer).
- Finalment, el perfil cada cop més internacional del programa. Aquest perfil es posa
de manifest en dues circumstàncies: d’una banda, la procedència dels doctorands
(dels 132 estudiants matriculats en l’actualitat, un 62,12% tenen nacionalitat
estrangera) i, de l’altra, el rigor científic del professorat. En efecte, el programa
compta amb professorat propi de la UPF –amb una trajectòria investigadora
acreditada a través de la publicació de treballs de referència en revistes d’impacte i
editorials de reconegut prestigi, la participació en projectes de recerca competitius
a nivell estatal, autonòmic i europeu, el nombre de sexennis reconeguts, etc.–,
alhora que incorpora professors estrangers de primer nivell mundial per impartir
cursos sobre metodologia jurídica i dret comparat.
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme
L'elaboració de l'autoinforme ha seguit escrupolosament el procediment d’acreditació
previst en el SGIQ del Centre de Dret (B0437 Acreditar els títols de grau, màster i
doctorat), tant en allò relatiu al seguiment de les diferents fases del procés, com dels
terminis fixats i de les persones i unitats o òrgans implicats en el mateix. El seguiment
d’aquest procediment ha estat especialment útil, ja que ha permès una reflexió
profunda del programa avaluat, així com de la gestió duta a terme tant des de l'àmbit
acadèmic com des de l'àmbit administratiu. Així mateix, aquest procés d'acreditació ha
resultat clau per identificar les principals fortaleses del programa i aquells aspectes
susceptibles de millora, que s’han documentat adequadament en el pla de millora
d’aquest autoinforme.
En concret, el procediment d’acreditació ha seguit les fases següents:


A mitjans de novembre del 2017, l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ) inicià el
procés d’acreditació, convocant els representants dels diferents grups d’interès
implicats en el procés per informar-los de la necessitat de nomenar un Comitè
d’Avaluació Interna (CAI).



El 22 de novembre del 2017 es va constituir el CAI del Programa de Doctorat en
Dret. El nomenament d’aquest Comitè fou ratificat pel Rector de la UPF mitjançant
Resolució de 30 de novembre del 2017 (vegeu en el Portal d’evidències la Proposta
i resolució de nomenament del CAI).
Aquest Comitè està integrat per 11 persones: la directora de la UCA de Dret, que
n’assumeix la presidència; la coordinadora del programa de Doctorat en Dret; una
directora de tesi doctoral del programa; el responsable de qualitat de la UCA de
Dret; una doctoranda del programa; la cap de la Unitat de Gestió Administrativa de
Dret; un membre del PAS que dóna suport al doctorat; la directora de l’Escola de
Doctorat; la cap de l’Oficina de Postgrau i Doctorat; un tècnic de l’Oficina Tècnica
de Qualitat i, finalment, el tècnic de qualitat i recerca de la UCA de Dret, que
assumeix les funcions de secretària del Comitè. En particular, el Comitè està format
pels membres següents:

Presidenta:


Elena Larrauri Pijoan (directora de la UCA de Dret)
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Vocals:


Marisa Iglesias Vila (coordinadora del programa de doctorat)



Aida Torres Pérez (directora de tesi del programa de doctorat)



Albert Font Segura (responsable de qualitat)



Amaia Forcada Rubio (doctoranda del programa de doctorat)



Teresa Parramon Olivé (cap de la UGA de Dret)



Lluïsa Garcia Sabaté (persona PAS del centre de suport al doctorat)



Núria Sebastián (directora de l’Escola de Doctorat)



Marta Aragay (cap de l’Oficina de Postgrau i Doctorat)

 Carolina Jiménez (Oficina Tècnica de Qualitat)
Secretària:


Marian Gili Saldaña (tècnic de qualitat)



Durant els mesos de desembre i gener, la Secretaria de Dret va completar el portal
d’evidències per a què el CAI pogués elaborar l’autoinforme. A aquests efectes, el
CAI es va reunir en diverses ocasions –presencialment i virtual– per debatre sobre
les dades i evidències del programa de doctorat, i sobre el contingut de
l’autoinforme i del pla de millora.



Un cop l'autoinforme d’acreditació fou validat per l’OTQ, aquest es va sotmetre a
exposició pública (16-23 de febrer del 2018), a través de la pàgina web del
Doctorat en Dret, per a la seva valoració per tots els grups d’interès, els quals van
poder remetre els seus suggeriments, observacions i crítiques a l'adreça de correu
electrònic dret@upf.edu. Per tal de garantir la major difusió i transparència, es va
comunicar la publicació de l’autoinforme als diferents grups d'interès mitjançant la
utilització del correu electrònic.



Un cop finalitzat el període d'exposició pública, el CAI va analitzar i discutir les
observacions rebudes, i va procedir a l’aprovació de la versió final de
l’autoinforme.



La versió final de l'autoinforme fou aprovada per la Comissió Acadèmica del
Doctorat en Dret el 27 de febrer del 2018 (vegeu en el Portal d’evidències l’Acta
28/2018, de 27 de febrer, de la Comissió Acadèmica de Doctorat en Dret) i, per la
Comissió de Qualitat de la UCA de Dret, el 28 de febrer del 2018 (vegeu en el
Portal d’evidències l’Acta 1/2018, de 28 de febrer, de la Comissió de Qualitat del
Centre de Dret).
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Finalment, l’OTQ envià l’autoinforme d’acreditació del Programa de Doctorat en
Dret a AQU Catalunya.
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.1 Els doctorands admesos tenen el perfil d’ingrés adequat i el seu nombre és
coherent amb les característiques i distribució de les línies de recerca del programa, i
el nombre de places ofertes.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
A) ADEQUACIÓ DEL PERFIL D’INGRÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT EN DRET
Els doctorands del Programa de doctorat en Dret de la UPF tenen un perfil d’ingrés
que s’adequa als requisits d’admissió obligatoris exigits en la memòria de verificació
del títol [per a una descripció d’aquests requisits i de la documentació que han de
presentar els candidats a doctorands, amb els matisos que s’indicaran més endavant
pel que fa a la documentació obligatòria, ens remetem a les següents evidències:
pàgines 11-12 de la Memòria actualitzada per a la verificació de la titulació i pàgines 78 de l’Informe de seguiment del programa (cursos avaluats: 2012-2013 a 2015-2016)].
La Comissió Específica d’Avaluació de títols oficials de doctorat va assenyalar, en
l’Informe de valoració del seguiment (convocatòria 2016-2017), la necessitat de “fer
explícit i públic el perfil d’ingrés recomanat” [vegeu l’evidència Informe d’avaluació del
seguiment (2017)]. El programa de Doctorat en Dret de la UPF assumeix que el Dret no
és un fenomen aïllat que es pugui analitzar tan sols des d’una perspectiva
d’especialització, sinó que es troba clarament connectat o relacionat amb altres
disciplines, des de l’economia a la filosofia, passant per la ciència política, la sociologia,
la història o la biologia, entre d’altres. Considerem que concretar en excés aquest perfil
seria contrari a la política d’un programa de Doctorat que pretén captar també
estudiants provinents d’altres estudis. Per aquest motiu, es proposa a continuació un
perfil d’ingrés recomanat o desitjable prou ampli, que permet donar cabuda a
estudiants amb perfils transversals, que puguin dur a terme recerca interdisciplinar,
una interdisciplinarietat que contribuirà, a més, a millorar la qualitat dels grups i
projectes de recerca de la UCA de Dret. Aquest perfil es publicarà a la pàgina web del
Doctorat en Dret en els següents termes:
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“En termes generals, el perfil d'ingrés recomanat és l’estudiant amb la
llicenciatura/grau en Dret, o bé amb un doble grau en Dret, Economia-ADE o
Dret i Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, i que reuneixi els
requisits exigits en la normativa aplicable d’accés al doctorat d’acord amb allò
previst en el Reial Decret 99/2011.
Tanmateix, el programa està també obert a un perfil d’ingrés més ampli, el
d’estudiants que provenen d’àmbits com la ciència política, l’economia, la
sociologia, la criminologia, les humanitats, el periodisme, la comunicació, la
informàtica, la biologia i qualsevol altre àmbit científic que pugui contribuir a
una recerca jurídica que tingui caràcter transversal i interdisciplinari”.
En tant que la demanda de places és, des del curs 2012-2013, molt superior al nombre
de places ofertes, el programa de Doctorat en Dret ha establert una sèrie de mesures
per millorar els elements de valoració de les sol·licituds d’admissió. Aquestes mesures
faciliten la tasca de selecció dels estudiants admesos al programa per part de la
Comissió Acadèmica de Doctorat de la UCA de Dret.
Cal destacar que, d’acord amb el procediment intern de la UCA de Dret en totes les
titulacions que imparteix, totes aquestes mesures han estat aprovades per l’òrgan
intern competent de la UCA –en el cas del programa de Doctorat, la Comissió
Acadèmica del Doctorat en Dret, que és l’òrgan intern encarregat, entre d’altres
funcions, de definir, actualitzar i garantir la qualitat i coordinació del programa de
doctorat i d’establir els requisits i criteris addicionals per a l'admissió dels estudiants al
programa (sobre les funcions de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret, vegeu la
descripció dels “Òrgans de govern col·legiats” de la UCA de Dret en el següent enllaç)–
i seran incorporades a la memòria de verificació de la titulació, a través de la Sede
Electrónica del Ministerio de Educación Ciencia y Deporte, després del procés
d’acreditació. Per tant, es proposa com a acció de millora, i alhora com a compromís
del Centre, incorporar a la memòria de verificació la definició del perfil d’ingrés
recomanat i els requisits d’admissió específics del programa de Doctorat en Dret no
més tard d’un any des de la finalització del procediment d’acreditació. Així mateix,
s’aprofitarà aquesta modificació de la memòria per actualitzar els seus continguts i per
incorporar possibles canvis normatius que hi hagi hagut a la UPF.
En el moment de l’admissió, els estudiants del programa de Doctorat en Dret han de
lliurar la documentació requerida amb caràcter general en qualsevol programa de
Doctorat: (i) DNI, (ii) curriculum vitae, (iii) títol i expedient acadèmic de grau i/o
màster, (iv) cartes de recomanació o avals acadèmics, llevat pels estudiants que han
cursat el Màster Avançat en Ciències Jurídiques, el Master in European and Global Law
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o el Màster en Criminologia i Execució Penal de la UPF. Així mateix, han d’aportar
documentació complementària, específica del programa de Doctorat en Dret, que
constitueix un element de valoració addicional per determinar la capacitat
d’aprenentatge autònom dels candidats i el seu nivell d’excel·lència.
Fins el curs 2017-2018, aquesta documentació ha consistit essencialment en el
lliurament d’una una proposta de recerca –o “projecte de recerca”, segons la
denominació prevista en la memòria de verificació–, en la qual els candidats exposen,
en un màxim de 2.000 paraules, el seu tema de recerca, l’interès i la rellevància del
mateix, els objectius que pretenen assolir, els resultats esperats de la recerca, el seu
impacte potencial i els motius que els han dut a triar el programa de Doctorat en Dret
de la UPF (vegeu les evidències Acta 7/2014, de 16 de setembre, de la Comissió
Acadèmica de Doctorat; Acord sobre els requisits d’admissió de 16 de setembre del
2014; Proposta de recerca).
A partir del curs 2018-2019 també s’exigirà, com a documentació addicional, una carta
de suport d'un investigador intern de la UCA de Dret amb disposició
a dirigir o codirigir la tesi doctoral, que fins ara s’havia configurat com un document
opcional. L’exigència d’aquesta carta de suport constitueix una acció de millora que es
va aprovar en la reunió de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret de 24 d’octubre
de 2017 (vegeu com a evidència l’Acta 25/2017, de 24 d’octubre, de la Comissió
Acadèmica del Doctorat en Dret; així mateix, sobre els requisits i criteris d’admissió al
programa de Doctorat en Dret per al curs 2018-2019, vegeu aquest enllaç).
El lliurament de la proposta de recerca, de les cartes de recomanació o avals
acadèmics (en el cas dels estudiants procedents de Màsters externs) i de la carta de
suport d'un investigador de la UCA de Dret, permetrà assolir els següents objectius:


Reforçar l’adequació dels doctorands de nou ingrés tant al nivell d’excel·lència
que es pretén captar amb el programa com a les línies de recerca de la UCA de
Dret.



Facilitar la tasca de selecció de candidats que té atribuïda la Comissió
Acadèmica del Doctorat en Dret.



Establir criteris addicionals de selecció per evitar l’admissió d’un nombre de
doctorands superior a l’establert en l’Annex 6 de l’Acord del Consell de Govern
de la UPF de 22 de febrer del 2017. D’aquesta manera es donarà compliment a
la recomanació de “respectar el nombre màxim d’estudiants de nou ingrés
indicat en la memòria de verificació” que va realitzar la Comissió Específica
d’Avaluació de títols oficials de doctorat en l’Informe d’avaluació del seguiment
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(convocatòria 2016-2017) [vegeu l’evidència Informe d’avaluació del seguiment
(2017)].
En el curs 2018-2019 també es clarificaran els criteris de valoració de les sol·licituds
d’admissió quan la demanda superi l'oferta de places. L’esmentada valoració es durà a
terme tenint en compte els següents criteris previstos en la memòria de verificació:


L’experiència professional i acadèmica del candidat (50%);



La proposta o projecte de recerca presentat (40%); i



L’adequació d'aquesta proposta o projecte de recerca a les línies de recerca del
Departament (10%). Aquest tercer criteri es clarificarà i completarà, d’acord
amb allò que es va aprovar en la reunió de la Comissió Acadèmica del Doctorat
en Dret de 24 d’octubre de 2017 (vegeu com a evidència l’Acta 25/2017, de 24
d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret), per tal de
considerar també l'eventual encaix de la proposta o projecte de recerca en
algun dels projectes de recerca competitius de la UCA de Dret. Aquesta
informació es plasmarà en la carta de suport de l’investigador intern de la UCA
de Dret, que haurà de fer constar si la proposta o projecte de recerca del
candidat s'adequa a algun dels esmentats projectes de recerca vigents en el
Departament. D’aquesta forma, podran ser considerades positivament tant
aquelles propostes o projectes de recerca que s’adeqüin a les línies de recerca
clàssiques de l’àmbit del Dret, com aquelles propostes o projectes que
s’adaptin a les línies de recerca més modernes i/o transversals que puguin estar
duent a terme els diferents grups de recerca de la UCA de Dret a través de
projectes de recerca competitius.

En relació amb aquesta qüestió, cal tenir en compte que la Comissió Específica
d’Avaluació de títols oficials de doctorat va recomanar “introduir mesures que
fomentin l’elecció dels doctorands de les línies de recerca que no tenen doctorands”
[vegeu l’evidència Informe d’avaluació del seguiment (2017)]. Per tal d’incentivar tesis
doctorals en aquelles línies de recerca menys demandades, a partir del curs 2018-2019
la Comissió Acadèmica de Doctorat adoptarà, com a acció de millora, un criteri de
selecció intern que consistirà en tenir present en l’admissió l’objectiu de millorar
l’equilibri en el número de doctorands de les diverses línies de recerca de la UCA de
Dret (vegeu com a evidència l’Acta 25/2017, de 24 d’octubre, de la Comissió
Acadèmica del Doctorat en Dret).
Pel que fa a les dades relatives al perfil dels estudiants admesos al programa en els
cursos 2016-2017 i 2017-2018, cal destacar que el programa de Doctorat en Dret de la
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UPF segueix la tendència iniciada en el curs acadèmic 2015-2016 (sobre aquesta
tendència, vegeu l’evidència Dades d’accés):


En el curs 2016-2017, el 100% dels estudiants matriculats procedia d’estudis de
màster (finalitzat o pendent de finalitzar): un 46,87% dels estudiants havia
cursat un Màster a la UPF (Màster Avançat en Ciències Jurídiques, Màster en
Criminologia i Execució Penal, Master in European and Global Law, Màster en
Advocacia o Màster en Filosofia Política, entre d’altres), mentre que el 53,13%
restant l’havia cursat en una altra universitat, nacional o estrangera (vegeu
l’evidència “Universitats de procedència dels doctorands”).



En el curs 2017-2018, el 100% dels estudiants matriculats procedeix d’estudis
de màster (finalitzat o pendent de finalitzar): un 43,75% dels estudiants va
cursar un Màster a la UPF (Màster Avançat en Ciències Jurídiques, Màster en
Criminologia i Execució Penal, Master in European and Global Law, Màster en
Advocacia o Màster en Filosofia Política, entre d’altres), mentre que el 56,25%
restant el va cursar en una altra universitat, nacional o estrangera.

L’increment en el nombre d’estudiants procedents d’altres universitats, nacionals o
estrangeres, posa de manifest el perfil cada cop més obert, transversal i internacional
del programa.
Pel que fa al règim de dedicació, cal destacar que, seguint la tendència dels darrers
cursos acadèmics (sobre aquesta tendència, vegeu l’evidència Dades d’accés), un
80,30% dels estudiants admesos al programa en el curs 2016-2017 optà per cursar el
doctorat a temps complet, mentre que un 19,70% ho va fer a temps parcial. D’acord
amb les dades provisionals del curs 2017-2018, el nombre d’estudiants matriculats a
temps complet ha augmentat lleugerament fins el 83,33% i el percentatge d’estudiants
a temps parcial s’ha reduït a 16,67%. Aquestes dades s’expliquen probablement per la
tasca de tutorització realitzada des de la coordinació del Doctorat per afavorir que els
estudiants amb menys disponibilitat de temps es matriculin al programa a temps
parcial. D’aquesta manera es pretén garantir la finalització de les tesis dins el termini
previst i evitar el recurs al sistema de pròrrogues.
Pel que fa a la procedència, s’observa que el percentatge d’estudiants estrangers
(61,36% en el curs 2016-2017) s’ha mantingut en la línia dels cursos immediatament
anteriors, en els quals aquest percentatge oscil·là entre el 61-63% (vegeu l’evidència
Dades d’accés). La mateixa tendència s’ha observat en el curs 2017-2018, en el qual el
nombre d’estudiants estrangers matriculats s’ha incrementat fins el 62,12%. Una
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vegada més, es posa de manifest que el programa de Doctorat en Dret de la UPF s’està
consolidant com un programa amb un perfil internacional.
B) ADEQUACIÓ DEL NOMBRE D’ESTUDIANTS ADMESOS AMB EL NOMBRE DE PLACES
OFERTES
El nombre d’estudiants admesos al programa de Doctorat en Dret de la UPF en el
curs 2016-2017 fou coherent amb el nombre de places ofertes. De les 35 places
ofertes, es van omplir un total de 31. En el curs 2017-2018, el nombre de places
ofertes s’ha reduït a 30 i s’han admès 32 estudiants. Un d’aquests estudiants no es va
arribar a matricular. Pel que fa al segon, es va optar en aquest cas per superar
excepcionalment el nombre de places per a fer possible la contractació com a personal
investigador predoctoral en formació (PIPF) d’un molt bon candidat per al Programa de
Doctorat.
El nivell d’excel·lència dels estudiants es posa de manifest en el nombre de beques
predoctorals obtingudes en el marc de convocatòries competitives estatals,
autonòmiques i internes de la UCA de Dret de la UPF (vegeu l’evidència Estudiants
amb beca). En el curs 2016-2017, un total de 19 estudiants del programa havien rebut
finançament del MINECO, l’AGAUR o la UCA de Dret de la UPF per dur a terme les
seves tesis doctorals:


5 beques FPI/FPU (MECD)



3 beques del programa de Doctorat Industrial (AGAUR)



5 beques FI-G (AGAUR)



6 beques del Programa de Doctorat en Dret de la UPF

Diversos doctorands (en total, 7) van rebre finançament d’altres institucions o
universitats nacionals o estrangeres (1 doctorand té una beca de la Fundació La Caixa,
1 doctorand té una beca de la Fundació Carolina, 2 doctorands tenen beques
COLCIENCIAS, 2 tenen beques CONACYT, 1 té una beca CONICYT).
Així mateix, 12 doctorands van rebre finançament de la UPF en el marc del programa
de personal de formació predoctoral en formació (PIPF).
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2016-17
FPU / FPI
(MECD/MINECO)
7; 18%

5; 13%

Doctorat Industrial
(AGAUR)
3; 8%
FI-G (AGAUR)
5; 13%
Programa de Doctorat en
Dret de la UPF

12; 32%
6; 16%

Personal Investigador
Predoctoral en Formació
(PIPF)

C) COHERÈNCIA
DEL
NOMBRE
D’ESTUDIANTS
ADMESOS
CARACTERÍSTIQUES I LÍNIES DE RECERCA DEL PROGRAMA

AMB

LES

Com s'ha indicat amb anterioritat, en el procés de selecció dels candidats es té
especialment en compte la proposta de recerca, les cartes de recomanació o avals
acadèmics i l'aval d'un potencial director de tesi. Aquests tres instruments permeten
garantir la coherència del perfil dels estudiants amb les línies de recerca de la UCA de
Dret.
A més, a partir del curs 2018-2019 s’incorporaran, com a acció de millora, dos criteris
de selecció addicionals per a prioritzar les candidatures: d’una banda, l’adequació de
la proposta de recerca a les línies de recerca d’un projecte de recerca competitiu
liderat per un investigador de la UCA de Dret i, de l’altra, la millora de l’equilibri en el
nombre de doctorands per línia de recerca.
El programa de Doctorat en Dret de la UPF integra les 14 línies de recerca dels grups
consolidats de la UCA de Dret: (1) Dret administratiu, (2) Dret civil, (3) Dret
constitucional, (4) Dret eclesiàstic de l'Estat, (5) Dret financer i tributari, (6) Història del
Dret, (7) Dret internacional privat, (8) Dret internacional públic i relacions
internacionals, (9) Dret mercantil, (10) Dret penal, (11) Dret processal, (12) Dret romà,
(13) Dret del treball i de la seguretat social i (14) Filosofia del Dret.
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La distribució d’aquests estudiants en les diferents línies de recerca del programa és
coherent amb l'activitat de recerca desenvolupada pels grups de recerca de la UCA de
Dret en les diverses àrees de coneixement i es concreta de la següent manera (vegeu
l’evidència Percentatge d’estudiants segons línia de recerca):


El 80% dels estudiants matriculats sota el RD 99/2011 es concentren en les
següents àrees de coneixement, ordenades per ordre de preferència: (1) Dret
penal i criminologia, (2) Filosofia del Dret, (3) Dret constitucional, (4) Dret civil i (5)
Dret internacional públic i relacions internacionals.



El 20% restant orienta la seva recerca a les àrees de (1) Dret del treball i de la
Seguretat Social, (2) Dret administratiu, (3) Dret financer i tributari, (4) Història del
Dret, (5) Dret mercantil, (6) Dret processal i (7) Dret eclesiàstic de l’Estat.
Curs 2016-2017
35
30
25
20
15
10
5
0

Aquesta orientació, que pot semblar desequilibrada entre les àrees de coneixement,
obeeix a les raons següents:


En primer lloc, les preferències o motivacions estrictament personals dels
doctorands;



En segon lloc, el reduït nombre de professorat que hi ha en algunes àrees de
coneixement de la UCA de Dret;



Finalment, la manca d’especialistes en algunes àrees de coneixement de la UCA
de Dret sobre alguns temes de recerca més recents i/o transversals que poden ser
d’interès per als estudiants.
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No obstant l’anterior, cal destacar que la principal raó d’aquest suposat desequilibri
té a veure amb motius estructurals. El nombre de professors de les diferents àrees de
coneixement sempre serà divers. Sempre hi haurà àrees amb un nombre de professors
més reduït que d’altres i, precisament per aquesta raó, les àrees de coneixement més
reduïdes disposaran d’un menor nombre de professors que compleixin els requisits
exigits pel programa per a ser directors o codirectors de tesis doctorals. De fet,
segurament el desequilibri no és tan gran si, en comptes de fer la comparació en
termes absoluts, es realitza proporcionalment al nombre de professors que poden
dirigir tesis doctorals en cada àrea de coneixement.
La Comissió Específica d’Avaluació de títols oficials de doctorat va recomanar “introduir
mesures que fomentin l’elecció dels doctorands de les línies de recerca que no tenen
doctorands” [vegeu l’evidència Informe d’avaluació del seguiment (2017)]. Per tal de
donar resposta a aquesta recomanació, s’han adoptat o s’adoptaran en el futur les
següents accions de millora:


Com ja s’ha dit, a partir del curs 2018-2019, la Comissió Acadèmica del Doctorat
en Dret tindrà en compte un nou criteri de selecció intern, que consistirà en
tenir present en l’admissió l’objectiu de millorar l’equilibri en el número de
doctorands de les diverses línies de recerca de la UCA (vegeu com a evidència
l’Acta 25/2017, de 24 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Doctorat en
Dret).



Com també s’ha comentat, la distribució desigual de tesis doctorals en les línies
de recerca clàssiques de Dret s’ha produït, en moltes ocasions, pel fet que
algunes àrees de coneixement disposen d’un nombre molt reduït de professors
que compleixin els requisits exigits pel programa per a ser directors o
codirectors de tesis doctorals, o bé per la manca d’especialistes en algunes
àrees de coneixement de la UCA de Dret sobre alguns temes de recerca més
recents i/o transversals que poden ser d’interès per als doctorands.
Aquest fet explicaria que, en els Resultats de l’enquesta de satisfacció dels
directors de tesi amb el programa de doctorat en Dret (en endavant, Enquesta
de satisfacció dels doctorands 2018), realitzada per la Unitat de Projectes,
Estudis i Qualitat entre els mesos de novembre i desembre del 2017
(participació d’un 61,2%), un 68,4% dels directors van considerar que la tesis
dirigida es corresponia amb la seva línia de recerca sempre o quasi sempre,
mentre que un 10,5% dels directors van contestar que mai o quasi mai hi havia
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aquesta concordança [vegeu l’evidència Resultats de l’enquesta de satisfacció
dels directors de tesi (2018)].
Per tal de fer front a aquesta situació, la UCA de Dret ha adoptat o adoptarà
iniciatives en matèria de política de professorat que contribuiran a pal·liar la
distribució desigual dels doctorands en les línies de recerca clàssiques del
Dret. En particular, en el curs 2017-2018 s’han incorporat a les àrees de
coneixement de Dret processal i de Dret administratiu de la UCA de Dret dos
professors nous que compleixen els requisits per dirigir tesis doctorals (Dr. Joan
PICÓ, Catedràtic de Dret processal; Dr. Oriol MIR, professor titular de Dret
administratiu). En el curs 2018-2019 s’incorporarà un professor agregat Serra
Húnter (Dr. Salvatore NICOLOSI) especialista en Dret internacional públic. Així
mateix, la Directora del Departament proposarà a la Comissió de professorat de
la UCA de Dret treure a concurs, en el curs 2018-2019, una plaça tenuretrack UPF-La Caixa. Si aquesta proposta és aprovada, s’elevarà a la Comissió de
Professorat de la UPF per a la seva ratificació. Així mateix, la UCA de Dret
ofertarà dues places Juan de la Cierva –en les àrees de Dret constitucional i de
Dret internacional públic– i tres places Ramón y Cajal –amb perfils “Dret i noves
tecnologies”, “Dret financer i tributari en la quarta revolució industrial” i “Dret
civil”–. Totes aquestes places permetran incorporar professors susceptibles de
dirigir o codirigir tesis doctorals en aquelles àrees de coneixement que no
tenen prou professorat i/o que permetran donar resposta a aquells doctorands
interessats en realitzar recerca sobre àmbits que, per la seva novetat o
transversalitat, no estan coberts amb els recursos humans actuals de la UCA de
Dret.
Tenint en compte tot allò exposat amb anterioritat, les dades d’aquest subestàndard
s’han de valorar, en termes generals, molt positivament, ja que l’evolució de les
mateixes s’adequa a la línia estratègica de la UCA cap a la internacionalització del
programa i la captació dels millors estudiants. La internacionalització es posa de
manifest en el nombre d’estudiants procedents d’altres universitats i el nombre
d’estudiants de nacionalitat estrangera. Així mateix, s’adverteix un increment dels
estudiants de Doctorat becats per alguna institució, nacional o estrangera.

1.2 El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si
escau, de les activitats formatives.
Una descripció completa dels diferents mecanismes de supervisió dels doctorands i de
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les activitats formatives que duen a terme es pot consultar en la següent evidència:
pàgines 11-15 de l’Informe de seguiment del programa (cursos avaluats: 2012-2013 a
2015-2016). Així mateix, vegeu l’estàndard 6 d’aquest autoinforme d’acreditació.
La taula que es reprodueix a continuació resumeix els principals mecanismes de
supervisió dels doctorands durant la seva participació en el programa:
Mecanismes de supervisió
Any 1

Cursos de formació obligatoris
Sessions de metodologia jurídica
Seminaris de la UCA de Dret
Proposta o projecte de recerca
Jornada doctoral

Any 2 i successius

Document d’activitats, inclosa la jornada doctoral
Pla de recerca
Informe del director de tesi

Per tal de facilitar la supervisió i el seguiment dels doctorands, resulta de molta utilitat
l’aplicatiu SIGM@ i, en concret, el mòdul “Seguiment tesis doctorals”, implementat
per primer cop el curs 2012-2013 i que, des d’aquesta data, compta amb manuals per
a facilitar-ne l’ús. Aquest mòdul permet que els diferents perfils gestors del mòdul
puguin accedir, a través del Campus Global, a la següent informació:
Pestanya

Perfil gestor

Inscripció

Secretaria del Departament

Membres del tribunal Oficina de Postgrau i Doctorat
Directors de tesi
Secretaria del Departament
Pla de recerca

Doctorand i tutor/director

Document d’activitats

Doctorand i tutor/director

Aquesta eina permet centralitzar tota la informació relativa al doctorand en un únic
aplicatiu accessible i visible tant pel doctorand com pel personal de suport
administratiu (personal de la Secretaria de la UCA de Dret, Oficina de Postgrau i
Doctorat) i els acadèmics (tutor/director, coordinadora del programa de Doctorat i
Comissió Acadèmica de Doctorat). Des del punt de vista del doctorand, permet fer
arribar al tutor-director de la tesi i, si escau, al codirector, el pla de recerca i el
document d’activitats. Des del punt de vista dels tutors-directors de tesi i dels
codirectors, és l’eina que s’utilitza per fer arribar a la Comissió Acadèmica del Doctorat
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en Dret l’informe anual sobre el doctorand.
En el moment de la matrícula, es facilita al doctorand i al tutor-director de la tesi
doctoral unes instruccions sobre el funcionament del mòdul [vegeu les evidències
Mòdul Seguiment de la Tesi Doctoral. Guia per a l’estudiant (darrera versió: gener del
2014) i Mòdul Seguiment de la Tesi Doctoral (darrera versió: juliol del 2014)]. En els
cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 es van fer les sessions informatives sobre
l’aplicatiu informàtic als alumnes de primer curs. Després es va informar més
breument a les reunions amb la coordinadora del programa i, a partir del curs 20162017, es van començar a enviar recordatoris sobre la importància d’utilitzar i mantenir
actualitzat l’aplicatiu. Tot i això, com ja es va comentar en l’informe de seguiment,
encara es detecten algunes dificultats en la utilització del mòdul, especialment per part
dels tutors-directors de tesi. Per aquesta raó, a partir del curs 2018-2019 s’adoptarà
com a acció de millora l’organització de formacions específiques per a doctorands i
tutors-directors i codirectors de tesi, al començament de cada curs acadèmic, per
conscienciar sobre la importància d’utilitzar correctament l’aplicatiu i de mantenir la
informació del mateix degudament actualitzada.
Finalment, juntament amb els mecanismes d’avaluació esmentats en la taula anterior,
cal tenir en compte la supervisió que es duu a terme en el si de les reunions
(presencials i virtuals) de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret.
D’acord amb allò previst en l’art. 10 (Avaluació anual del doctorand) de l’Acord del
Consell de Govern de 20 de juny del 2012, pel qual s’aprova la normativa acadèmica
dels ensenyaments de doctorat, “2. Anualment la comissió acadèmica del programa
de doctorat avaluarà el Pla de Recerca, el document d'activitats i els informes del
director o directora de tesi i del tutor o tutora. L'avaluació positiva és un requisit
indispensable per poder continuar en el programa de doctorat. En cas d'avaluació
negativa, degudament motivada, el doctorand o doctoranda serà avaluat novament
en el termini de sis mesos a comptar des de l'avaluació anterior, i a aquest efecte
haurà d'elaborar un nou pla de recerca. En cas que es produís una nova avaluació
negativa, el doctorand o doctoranda seria donat de baixa definitivament del
programa”.
Per tal de dur a terme aquesta avaluació anual, la Comissió Acadèmica de Doctorat té
accés al mòdul “Seguiment tesis doctorals”. Així mateix, la Comissió compta amb una
Intranet on el personal administratiu de suport al programa penja la documentació a
valorar o discutir durant les reunions de la Comissió.
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Pel que fa als estudiants de primer any, la documentació relativa a l’avaluació anual
dels doctorands consisteix en un llistat d’estudiants en el qual s’especifica si ha
obtingut una avaluació positiva o negativa en les activitats formatives obligatòries
del primer curs (cursos de formació obligatoris, sessions de metodologia jurídica,
seminaris, jornada doctoral) i la proposta o projecte de recerca. L’avaluació negativa
en el primer any comporta automàticament l’atorgament a l’estudiant d’un termini de
6 mesos per a ser avaluat novament. En el cas que l’estudiant hagi suspès una activitat
formativa, l’haurà de tornar a cursar en el curs següent i, en el cas que no hagi
presentat o hagi suspès el projecte de recerca, l’haurà de tornar a defensar davant
d’una comissió avaluadora.
A partir del segon any de permanència en el programa, la documentació relativa a
l’avaluació anual se centra en l’avaluació del doctorand que ha realitzat el director de
tesi a través del mòdul “Seguiment tesis doctorals”. En el cas d’avaluació negativa, la
Comissió Acadèmica de Doctorat, un cop valorada la motivació del director, pot
ratificar aquesta decisió i atorgar al doctorand un termini de sis mesos per a què
presenti de nou el pla de recerca (per a una mostra de la motivació de les avaluacions
negatives, ja sigui a través d’informes o de comentaris en l’apartat “Observacions” del
mòdul de seguiment, vegeu l’evidència “Motivació de les avaluacions negatives”).
Els acords adoptats per la Comissió en relació a l’avaluació anual dels doctorands es
recolliran en les actes de la Comissió (vegeu, com a evidències, les actes de la
Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret de 21 de setembre del 2016, de 31 de maig
del 2017, de 24 de juliol del 2017, de 21 de setembre del 2017 i de 13 de març del
2018).
En el curs 2016-2017, l’avaluació anual dels doctorands de primer any es basà, com ja
s’ha dit, en els resultats obtinguts en les activitats formatives obligatòries i el projecte
de recerca. Aquests resultats s’han de valorar de manera molt positiva ja que, dels 30
estudiants avaluats, només 3 van rebre una avaluació final negativa. D’acord amb
l’evidència “Acords de la Comissió Acadèmica de Doctorat de 13 de març del 2018”,
dos doctorands van abandonar el programa abans de sotmetre’s a la segona avaluació
en el curs 2017-2018 per causes exclusivament personals i, el tercer doctorand, va
tornar a obtenir una avaluació negativa. Com es pot observar en l’esmentada
evidència, dos doctorands més, del tercer i quart cursos respectivament, van
abandonar el programa de Doctorat per causes alienes al seu funcionament.
En termes general, els mecanismes de supervisió dels doctorands i, si escau, de les
activitats formatives, s’han de considerar molt adequats. Així ho evidencien els
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Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de tesi (2018), realitzada per la
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) entre els mesos de novembre i desembre
del 2017 (participació d’un 61,2%), que estableix que un dels aspectes més ben
valorats del programa per part dels directors de tesi són els mecanismes de supervisió i
avaluació dels doctorands, amb una puntuació de 3,7 punts sobre 5 [vegeu l’evidència
Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de tesi (2018)]. Així mateix,
l’Enquesta de satisfacció dels doctorands amb el programa de Doctorat en Dret
publicada el gener del 2018 [en endavant, Enquesta de satisfacció dels doctorands
(2018)], en la qual van participar 61 de 154 doctorands del programa (39,6%), posa de
manifest que l’aplicatiu de supervisió i seguiment de la tesi doctoral és un dels
aspectes millor valorats del programa, amb una puntuació de 4,1 punts sobre 5 [vegeu
l’evidència Resultats de l’enquesta de satisfacció dels doctorands (2018)].
Avaluació
negativa
10%

Curs 2016-2017

Avaluació
positiva
90%
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.1 La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les
característiques del programa de doctorat, el seu desenvolupament operatiu i els
resultats assolits.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
Les pàgines web de la UPF, de la UCA de Dret i del Doctorat en Dret publiquen,
sistemàticament i de manera periòdica, informació veraç, completa i actualitzada
sobre les característiques del programa de Doctorat en Dret, el seu desenvolupament
operatiu i els resultats assolits, seguint les indicacions d’AQU Catalunya en relació a la
informació pública de les titulacions i garantint d’aquesta manera que tots els grups
d’interès estiguin degudament informats.
L’apartat “Estudis” de la pàgina principal de la UPF permet accedir de manera directa a
la informació bàsica sobre tots els programes de Doctorat impartits a la UPF i, en
concret, al programa de Doctorat en Dret.
Aquesta pàgina web publica una fitxa amb la informació essencial del programa
(presentació del programa, línies de recerca, requisits i criteris d’admissió, Màsters de
la UPF que precedeixen el Doctorat, durada del període de recerca, calendari, horari,
idioma, places, organització i contacte, beques i ajuts) i enllaça amb la pàgina web del
Doctorat en Dret i amb la pàgina web de la UPF que conté tota la informació relativa al
procés d’admissió, preinscripció i matricula.
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La pàgina web de la UCA de Dret de la UPF permet enllaçar amb la pàgina web del
Doctorat en Dret a través de la pestanya “Recerca - Doctorat en Dret”.
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Per la seva banda, la pàgina web del Doctorat en Dret de la UPF se subdivideix en cinc
apartats:


Informació general: aquest apartat inclou informació general sobre el programa de
Doctorat en Dret (presentació, objectius, línies de recerca, perfil d’ingrés, sortides
professionals, indicadors de qualitat), sobre la UCA de Dret i sobre la UPF. Així
mateix, inclou un apartat d’informació pràctica adreçada essencialment als
estudiants estrangers.



Admissió i matrícula: aquest apartat inclou informació sobre el perfil d’ingrés, els
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requisits i criteris d’admissió, el procediment d’admissió, preinscripció i matrícula,
els preus de matrícula i les beques i els ajuts –propis i externs– que estan a
disposició dels doctorands.


Informació acadèmica: aquest apartat inclou informació sobre les dades de
contacte de la coordinadora del Doctorat i del personal administratiu que li dóna
suport, sobre els directors i codirectors de tesi actuals i potencials, sobre el pla
d’estudis, sobre la tesi doctoral (assignació de tutor i director de tesi, canvi de
director, codirecció, dipòsit, format, defensa i qualificació, menció internacional al
títol de doctor, premi extraordinari, publicació de tesis doctorals en xarxa, tesis
doctorals de Dret, repositori de tesis doctorals), i sobre la realització de tràmits
acadèmics. També inclou un enllaç a la Guia de l’estudiant de la UPF i a l’apartat de
Qualitat, que enllaça amb l’apartat de Qualitat de la pàgina web de la UCA de Dret.



Curs 2018-2019: aquesta pestanya avança la informació relativa a les activitats
formatives previstes per al curs vinent, així com la informació sobre el projecte de
recerca.



Altres edicions: aquesta pestanya inclou tota la informació relativa al pla de
recerca i a les activitats formatives obligatòries d’edicions anteriors del programa.

La pàgina web del Doctorat en Dret també disposa de diverses eines per a informar als
doctorands de les activitats de recerca que es realitzen en el si de la UCA de Dret.
D’una banda, disposa d’un apartat destinat a les Lectures de tesi que tenen lloc en el si
de la UCA de Dret i, de l’altra, compta amb un apartat de Notícies, que s’actualitza
periòdicament, on es publica tota la informació relativa als seminaris de recerca que
organitzen els diferents grups de recerca de la UCA de Dret. Finalment, la UCA de Dret
disposa d’un canal de Twitter per informar en temps real a professors i estudiants dels
actes acadèmics, les jornades i d’altres qüestions relacionades amb l’activitat de la
UCA de Dret i dels estudis que imparteix.
Cal destacar que, segons els Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de
tesi (2018), un dels aspectes més ben valorats del programa per part dels directors de
tesi és l’accés a la informació rellevant del programa de Doctorat per part de tots els
grups d’interès, que rep una puntuació de 3,7 punts sobre 5 [vegeu l’evidència
Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de tesi (2018)]. Així mateix,
l’Enquesta de satisfacció dels doctorands (2018) posa de manifest que un dels
aspectes millor valorats del programa per part dels doctorands és l’accés a la
informació rellevant del programa, que es puntua amb 4,2 sobre 5 punts [vegeu
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l’evidència Resultats de l’enquesta de satisfacció dels doctorands (2018)].
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Tenint en compte l’anterior, podem concloure que la pàgina web de la UPF i de la
titulació compleixen amb els continguts mínims definits per AQU Catalunya (vegeu
l’evidència Continguts mínims d’informació pública). Així mateix, disposa dels
mecanismes necessaris per a dur a terme la seva actualització, en tant que el Sistema
de Garantia Interna de la Qualitat del Centre preveu un procediment per dur a terme la
revisió periòdica de la informació pública (vegeu l’evidència Documentació lligada als
processos del SGIQ sobre informació pública, recollida d'informació i retiment de
comptes: B0443 Gestionar la informació pública de les titulacions).
Pel que fa a les accions de millora implementades en relació amb la informació pública
del programa, cal destacar que, en els cursos 2016-2017 i 2017-2018, s’han dut a
terme les actuacions següents, d’acord amb allò que es va establir en el pla de millora
de l’informe de seguiment [vegeu les pàgines 19-20 de l’evidència Informe de
seguiment del programa (cursos avaluats: 2012-2013 a 2015-2016)].


D’una banda, i a resultes de la fusió de les pàgines web de la Facultat i el
Departament de Dret de la UPF, s’ha creat una nova pàgina web per al
Programa de Doctorat en Dret. En la fase de disseny i definició dels continguts
d’aquesta nova pàgina es van tenir en compte la dispersió i les duplicitats
d’informació sobre el programa que hi havia en diferents pàgines web de la
UPF (web UPF, web Escola de Doctorat, web Doctorat en Dret, intranet de la
Secretaria Acadèmica de Doctorat). La nova pàgina web ha permès revisar i
actualitzar continguts, i unificar i evitar duplicitats d’informació.



D’altra banda, la reorganització de la Secretaria de Dret, com a conseqüència
de la fusió de les Secretaries de la Facultat i el Departament de Dret, ha permès
crear un àmbit de treball específic de “Professorat, Comunicació, Promoció i
Responsabilitat social”. Aquest àmbit de treball dedicat específicament a la
comunicació i la promoció ha permès augmentar la freqüència amb què
s’actualitza la informació de les pàgines web gestionades per la UCA de Dret
per garantir un accés més senzill a les mateixes per part dels diferents grups
d’interès. Així mateix, també ha permès augmentar l’abast i la interacció a
Twitter.
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2.2 La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de
doctorat a tots els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, si escau,
de la seva acreditació.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
La pàgina web del Doctorat en Dret publica els indicadors mínims definits per AQU
Catalunya (vegeu l’evidència Indicadors mínims d’informació pública).
Tant la pàgina web de la UCA de Dret com la pàgina web del Doctorat publiquen un
apartat denominat "Qualitat" que inclou els principals indicadors de qualitat del
programa de Doctorat en Dret (indicadors acadèmics, resultats de satisfacció, resultats
de seguiment i acreditació). El contingut i l'accessibilitat d'aquest apartat es
consideren molt adequats, ja que posen a disposició de tots els grups d'interès la
informació necessària per a conèixer el desenvolupament del programa i els seus
principals resultats.
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2.3 La institució publica el SGIQ en què s’emmarca el programa de doctorat.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
Tota la informació relativa al SGIQ es pot consultar en l'apartat "Qualitat" de la pàgina
web del Doctorat en Dret, que redirigeix a l'apartat "Qualitat" de la pàgina web de la
UCA de Dret.

En aquest enllaç es troba la informació relativa a:
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El sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la UPF i del centre de
Dret, així com els respectius plans de millora [vegeu l’evidència Sistema de
Garantia Interna de la Qualitat (UPF i Dret)].



La composició de la Comissió de Qualitat del Centre de Dret [vegeu l’evidència
Comissió de Qualitat del Centre de Dret].



La informació sobre la qualitat de les titulacions de grau, postgrau i doctorat,
on es pot consultar la informació següent (vegeu l’evidència Qualitat de les
titulacions):
o Memòria de verificació de la titulació i informes de verificació
o Indicadors (indicadors acadèmics, resultats de satisfacció i dades sobre
inserció laboral)
o Informes d'avaluació interna (informes de seguiment, autoinformes
d'acreditació, informes d'autoavaluació per a la sol·licitud de segells de
qualitat).
o Informes d'avaluació externa (informes d'avaluació del seguiment, de les
modificacions, d'acreditació i d'avaluació de segells de qualitat).
o Premis i reconeixement (certificats i segells d'acreditació, certificats i
segells de qualitat, rànquings, altres premis i distincions, projectes de
qualitat docent aprovats i implantats).



Els processos associats al SGIQ (vegeu l’evidència Processos associats al SGIQ).
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la
qualitat
3. Introducció
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
1)

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UPF

La UPF té definida i documentada la seva política i estratègia de qualitat, així com el
Manual i el mapa de processos del seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ),
per tal d'assegurar la millora contínua de les titulacions que imparteix (vegeu l’evidència
Manual del SGIQ UPF).
L’òrgan central responsable d'assegurar aquesta millora contínua de les titulacions és la
Comissió de Qualitat, que fou creada mitjançant Resolució del Rector de 30 de març del
2009 (per a més informació sobre la Comissió de Qualitat, vegeu l’evidència Comissió de
Qualitat de la UPF).
La Comissió de Qualitat de la UPF és l’encarregada de dissenyar, avaluar i implementar
el SGIQ, que proporciona a tota la institució un marc de referència en el qual s’integren i
es vinculen la informació, els sistemes d’informació, amb la presa de decisions a tots els
nivells. Les seves funcions són les següents:


Impulsar la millora contínua en tots els àmbits de la Universitat: docència,
recerca i gestió.



Garantir l’adequació, l’ordenació i la qualitat dels processos i de les
metodologies de planificació, avaluació i acreditació de la Universitat; coordinar
les diferents estratègies en aquest àmbit i proposar-ne de noves, específicament
en els processos d’avaluació institucional de la qualitat, en l’elaboració de plans
de millora i en el desplegament dels plans directors.



Desenvolupar en el camp de l’assegurament de la qualitat les funcions previstes
per la normativa, i per les diferents administracions i agències de qualitat,
específicament pel que fa al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.



Promoure, facilitar i assegurar que tant l’activitat en el camp de la docència com
de la recerca i de la gestió siguin avaluades sistemàticament i disposin dels
elements de suport i informació que ho facin possible, a través dels sistemes
d’informació per a la direcció, per a la docència i per a la recerca.
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Assessorar tant el rector i el Consell de Direcció, com les unitats que hi
participin, en el desplegament dels elements de planificació i de millora
previstos i el seu encaix institucional.

La Comissió de Qualitat de la UPF integra representants de tots els grups d’interès de
la Universitat i compta amb el suport tècnic de l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ),
adscrita a la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ).
El disseny del SGIQ de les titulacions de la UPF va obtenir la seva certificació l’any 2011,
seguint les directrius del programa AUDIT i d’acord amb el protocol de verificació de
títols universitaris fixat per les agències AQU i ANECA. Des d’aleshores, el sistema s’ha
revisat i millorat en diverses ocasions (2014, 2015, 2017, 2018). Des d'aquest punt de
vista, s'entén com un sistema que viu en constant actualització, essent imprescindibles
les aportacions dels Centres a través dels informes de seguiment anuals, les revisions
dels seus SGIQs i la seva presència a la Comissió de Qualitat
El SGIQ de la UPF inclou un annex amb les indicacions perquè els Centres puguin
treballar la personalització del Sistema. Per tant, es configura com un marc o model
comú a totes les titulacions de la UPF (grau, postgrau i doctorat) que s’ha d’adaptar a
les característiques pròpies de cada Centre. Dit en d’altres paraules, hi ha un disseny
comú i una implantació personalitzada que dóna resposta a les particularitats de cada
Centre.
Aquest model alleugereix la tasca de recollida d'informació dels diferents Centres,
possibilitant que centrin els seus esforços en l'avaluació pròpiament dita i en la
generació i seguiment de les accions de millora que decideixin endegar, respectant
absolutament la singularitat, la sensibilitat, la creativitat i l’estratègia pròpia de
cadascun d’ells.
2)

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UCA de Dret

La UCA de Dret va nomenar, el desembre del 2017, la seva Comissió de Qualitat. El 18
de desembre del 2017, aquesta Comissió va aprovar, a partir del marc SGIQ-UPF, el seu
propi Manual del SGIQ-Dret, així com el corresponent Pla de millora (vegeu les
evidències Acta 1/2017, de 18 de desembre, de la Comissió de Qualitat de la UCA de
Dret, Manual del SGIQ del Centre de Dret, Pla de millora del SGIQ Dret).
El Manual del SGIQ-Dret conté la política de qualitat del centre, els seus responsables,
els seus indicadors i els seus processos. Tots aquests documents es poden consultar en
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l’apartat de “Qualitat” de la pàgina web de la UCA de Dret.
La Comissió de Qualitat del Centre de Dret està formada pels següents membres
(vegeu l’evidència Comissió de Qualitat del Centre de Dret):


El Director de la UCA, que n’ostenta la presidència



El Responsable de Qualitat



El Degà de la Facultat



Els coordinadors dels Graus i Dobles Graus



Els coordinadors dels Màsters



El coordinador del programa de Doctorat



Dos representants del PDI del Departament



La responsable de la Unitat de Gestió Administrativa (UGA) de Dret



El tècnic de qualitat de la UCA



Tres representats dels estudiants (un de grau, un de màster i un de doctorat).

La Comissió es responsabilitza del seguiment i la qualitat dels seus títols, així com de la
revisió i actualització del SGIQ-Dret. En concret, les principals funcions que duu a terme
aquesta Comissió són les següents:


Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.



Revisar i aprovar els informes de seguiment.



Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.



Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.



Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.



Revisar i aprovar el SGIQ del centre

Com ja s’ha dit, el SGIQ-UPF té definits tots els processos que permeten el
desenvolupament de les seves titulacions. El SGIQ-Dret incorpora aquests processos
comuns a totes les titulacions, si bé els revisa i, si escau, personalitza per adaptar-los
a les seves especificitats. Així mateix, recull els 15 processos específics del Centre de
Dret que s’han aprovat en els cursos 2016-2017 i 2017-2018 (2 processos estratègics,
10 processos clau i 3 processos de suport).
Processos específics del Centre del Dret
Processos estratègics:
B0917 Establir i actualitzar la política de qualitat i els objectius en la docència i l'aprenentatge
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de Dret
B0918 Revisar i actualitzar el SIGQt de Dret
Processos clau:
B0922 Gestionar l'assignació del professorat de les assignatures i grups de Dret
B0919 Gestionar els plans docents de les assignatures de Dret
B0926 Assignar tutor a l'estudiant i fer-ne el seguiment a Dret
B0920 Gestionar el treball de final de grau de Dret
B0921 Gestionar el treball final dels màsters de Dret
B0928 Gestionar les pràctiques curriculars del Grau en Dret
B0929 Gestionar les pràctiques curriculars del Grau en Relacions Laborals
B0930 Gestionar les pràctiques curriculars del Grau en Criminologia
B1053 Assignar tutor, supervisar i avaluar els doctorands de Dret
B1054 Gestionar la lectura de la tesi doctoral a Dret
Processos de suport:
B0913 Gestionar la nova incorporació de professors de Dret i acollir-los
B0925 Gestionar els resultats de l'enquesta de satisfacció de la docència de Dret
B1055 Gestionar la sol·licitud de pròrroga per a l’elaboració de la tesi doctoral al Dret

3.1 El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de
doctorat, el seu seguiment i la seva acreditació.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
El SGIQ té definits i implementats els processos que garanteixen el disseny, l'aprovació,
el seguiment i l'acreditació de les titulacions en general i del programa de Doctorat en
particular:


B0427 Programar i verificar un nou títol de grau, màster o doctorat



B0428 Gestionar l’extinció o desprogramació d’un títol de màster o doctorat



B0430 Modificar un títol de grau, màster i doctorat



B00436 - Fer el seguiment de les titulacions



B0437 Acreditar els títols de grau, màster i doctorat

Amb la revisió i personalització del SIGQ del Centre de Dret, s’ha atribuït als òrgans
propis del Centre i, en particular, a la seva Comissió de Qualitat, la competència
de definir, revisar i implementar les accions necessàries per garantir l'eficàcia dels
processos que garanteixen el disseny, l'aprovació, el seguiment i l'acreditació de les
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titulacions (vegeu les evidències Comissió de Qualitat del Centre de Dret, Manual del
SGIQ del Centre de Dret, Pla de millora del SGIQ Dret).
1)

Procés de verificació

En el procés B0427 Programar i verificar un nou títol de grau, màster o doctorat, el
SGIQ descriu el procediment a seguir per dissenyar i aprovar una titulació de grau,
màster o doctorat, assegurant a aquests efectes la màxima qualitat de les noves
propostes, així com la participació de tots els grups d’interès en l'elaboració de les
mateixes.
Un cop la proposta de nova titulació ha estat aprovada internament pel Consell del
Departament de Dret, la proposta de nou pla d’estudis s'ha de sotmetre a l'aprovació
de la Comissió de Grau o Postgrau i del Consell de Govern de la UPF abans del seu
enviament a l’AQU.
L'Oficina de Programació i Planificació d’Estudis (OPPE) de la UPF és l'encarregada
de donar suport als processos de programació, verificació i modificació dels títols. Des
d’aquesta unitat es realitzen tots els tràmits necessaris per a la seva aprovació
institucional. També s'encarrega d’assessorar el centre i els responsables de la titulació
en el disseny del pla d’estudis (per exemple, a l'hora de formular el perfil
competencial, les activitats formatives i els sistemes d’avaluació) i l’elaboració de la
memòria de verificació.
En termes generals podem concloure que aquest procés és molt adequat per als
objectius als quals es dirigeix, ja que l’elevat nombre d’agents implicats, tant a nivell
intern (Centre i UPF) com extern (DGU, MECD i AQU), garanteix la màxima qualitat de
les noves titulacions proposades.
2)

Procés de seguiment

El SGIQ del Centre de Dret posa a l’abast dels responsables acadèmics la informació
sobre l’evolució de les titulacions i, des d'aquest punt de vista, esdevé una eina
molt útil per identificar les fortaleses i debilitats de les titulacions gestionades per la
UCA de Dret, i per dissenyar, implementar i avaluar accions de millora.
A més, el procés B00436 Fer el seguiment de les titulacions permet dur a terme
un anàlisi global del desenvolupament de les titulacions de Dret a partir dels indicadors
proporcionats per la universitat. Gràcies a aquests indicadors, la Comissió de Qualitat
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de la UCA de Dret, que es reuneix com a mínim una vegada l'any i que compta amb la
participació de tots els grups d’interès, genera anualment els informes de seguiment
de cada titulació (vegeu la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i
màster i la Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat de l'AQU).
Aquests informes de seguiment són aprovats per la Comissió de Qualitat i, com a
element central de l’avaluació de la qualitat dels estudis, són accessibles públicament.
Si d'aquest procés de seguiment es deriva un canvi en la memòria verificada o
l’extinció del títol, el SGIQ contempla el procés de modificació (B0430 Modificar un
títol de grau, màster i doctorat) i el d’extinció i reverificació (B0428 Gestionar l’extinció
o desprogramació d’un títol de màster o doctorat), garantint la millora contínua de la
qualitat de les titulacions del centre.
Aquest procediment s’ha revelat de gran utilitat per als responsables acadèmics, ja que
la possibilitat de disposar d’informació completa i actualitzada de les titulacions, i de
poder analitzar com han evolucionat els seus indicadors acadèmics, esdevé una eina
imprescindible per a poder identificar els punts forts i febles de les titulacions i, per
tant, per a poder dissenyar i implementar accions de millora.
3)

Procés d'acreditació

Com a resultat de la revisió i actualització periòdica del sistema, el SGIQ va incorporar
en el 2014 el procés B0437 Acreditar els títols de grau, màster i doctorat. Aquest
procés està totalment implantat en l’actualitat i recull el procediment que han de
seguir els Centres per sol·licitar l’acreditació o la renovació de l’acreditació de les seves
titulacions, comptant a aquests efectes amb el suport tècnic de l’Oficina Tècnica de
Qualitat.
La UCA de Dret va tenir l’oportunitat d’utilitzar aquest procés en l’acreditació dels
Graus en Dret, Relacions Laborals i Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, i
del Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques, que va tenir lloc l’any 2015.
Aquest procés resultà molt útil i culminà amb l’acreditació de totes les titulacions,
rebent el Grau en Dret una acreditació amb excel·lència. Així mateix, és el procés que
s’està utilitzant actualment en el procés d’acreditació del Màster en Criminologia i
Execució Penal, que serà avaluat pel Comitè extern el proper mes de maig del 2018.
Entenent que la qualitat docent suposa un procés continu d’anàlisi, reflexió i realització
de propostes de millora, el procés d’acreditació es va revisar el gener del 2017 i es
tornarà a revisar i actualitzar el febrer del 2018, a partir de les experiències i els
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resultats obtinguts en les acreditacions ja finalitzades. Una de les conseqüències més
importants d’aquest procés ha estat el foment d’una cultura de la qualitat a la
Universitat i el reforç de la (in)formació dirigida en aquest sentit a PDI, PAS i
estudiants. Aquestes millores en el procés i, especialment, la implicació de tota la
comunitat universitària en l’elaboració de l’autoinforme d’acreditació, han estat
especialment útils per garantir titulacions de qualitat.

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants
per a la gestió eficient dels programes de doctorat.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
La gestió de les titulacions té el seu principal suport en la disponibilitat d'informació
completa, actualitzada i accessible per a l'anàlisi sistemàtica i la presa de decisions.
Amb aquesta finalitat, el Centre fa servir diversos instruments i mecanismes de
recollida d'informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups d'interès.
Aquests instruments s'han anat consolidant i ampliant al llarg dels anys. Així, per
exemple, sobre la base del pla de millora del propi sistema elaborat el 2015, es va
formalitzar l'enquesta de satisfacció del PDI i dels responsables acadèmics, així com
l'enquesta de satisfacció dels doctorands i dels directors de tesi [aquestes enquestes es
poden consultar en l’apartat “Enquestes” la pàgina web de la Unitat de Projectes,
Estudis i Qualitat de la UPF; vegeu també les evidències Enquesta de Valoració del
Sistema i l'Organització de l'Ensenyament (EVSOE), Enquesta del programa de Doctorat
en Dret sobre els cursos metodològics, Enquesta d'inserció laboral d'AQU, Enquesta de
satisfacció del PDI, Enquesta de satisfacció dels directors de tesi].
Actualment, aquests mecanismes i instruments es consideren suficients i adequats
per identificar aspectes de millora en les titulacions, si bé el centre continua
treballant en la millora de la recollida d’informació, com és la implantació d'una
enquesta institucional de satisfacció dels egressats, proposta ja recollida en el darrer
Pla de Millora del SGIQ (2017).
El SGIQ de la UCA de Dret disposa de diversos instruments i mecanismes de recollida
d’informació sobre els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès, tots
ells sistematitzats en el mapa de processos del sistema. Poden consultar-se, per
exemple, els següents (vegeu l’evidència Instruments per a la recollida del grau de
satisfacció dels grups d'interés):
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B0417 Gestionar els suggeriments i les queixes a la UPF



B0441 Gestionar l'enquesta de satisfacció del professorat i càrrecs acadèmics



B0440 Gestionar les enquestes de satisfacció de la docència -AVALDO-



B0399 Gestionar l'enquesta de valoració del sistema d'organització de
l'ensenyament (EVSOE)



B0895 Gestionar l'enquesta de satisfacció de graduats



B0799 Gestionar l'enquesta d'inserció laboral dels graduats



B0925 Gestionar els resultats de l'enquesta de satisfacció de la docència de
Dret

El Centre de Dret també compta amb un procediment (B00436 Fer el seguiment de les
titulacions; vegeu l’evidència Processos associats al SGIQ) que permet obtenir les
dades necessàries per a la valoració dels resultats acadèmics de les titulacions que
imparteix. Aquestes dades permeten fer una autoavaluació sistemàtica i periòdica de
les titulacions que ofereix el Centre per a la presa de decisions i l’establiment de plans
de millora contínua, alhora que serveixen per informar la societat en general de les
seves avaluacions internes i del seguiment que duu a terme dels seus compromisos de
millora. En particular, aquest procediment preveu l'obtenció de dades per part de la
unitat responsable de la seva recollida a la UPF (Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat UPEQ), així com d’altres unitats de la universitat (Oficina de Programació i Planificació
d’Estudis – OPPE; Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - CLIK/;
Biblioteca i Informàtica – CRAI, etc.).
El SGIQ és, per tant, un instrument idoni per identificar aspectes de millora i facilitar
la implementació i el seguiment dels plans de millora que s’articulen, garantint una
eficient gestió de les titulacions de la UCA de Dret.

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l’adequació i, si
escau, es proposa un pla de millora per optimitzar-lo.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
El SGIQ de la UPF, en el seu procés B0442 Revisar i actualitzar el SGIQ, té prevista la
millora contínua del propi sistema. Aquesta actualització periòdica és necessària per
adequar-lo a la realitat canviant i assegurar, d'una banda, la seva vigència i utilitat i, de
l'altra, la seva difusió clara i entenedora a tots els grups d'interès. El responsable de
qualitat del Centre s'encarrega, juntament amb la Comissió de Qualitat, de fer el
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seguiment del SGIQ i de revisar i proposar canvis en el mateix anualment. El suport
tècnic es fa des de l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ).
Des de la certificació del disseny del SGIQ-UPF el 15 de desembre del 2011, s’han fet
diverses revisions (5 de novembre del 2014, 16 de juliol del 2015, 10 de gener del
2017, febrer de 2018). Com a conseqüència d’aquesta revisió, s’han formalitzat els
canvis fets en el 6Q durant aquests anys i, seguint el model AUDIT, s’ha dut a terme
l’actualització dels processos ja existents, incorporant tant processos nous com les
millores proposades i comunicades pels centres a través dels informes de seguiment
anuals. En particular, en el període 2015-2018 s’han revisat i actualitzat molts dels
processos transversals o que afecten a tots els Centres. Aquesta revisió i actualització
ha comptat sempre amb la participació dels Centres, mitjançant la Comissió de
Qualitat de la UPF (on s’hi troben representats) i mitjançant el procés B0421 Gestionar
la sol·licitud de millora d’un procés, que permet als Centres sol·licitar canvis en els
processos. Per exemple, s’han actualitzat els processos del MARC VSMA, el procés de
gestió del pla d’acció tutorial i el procés B0417 Gestionar els suggeriments i queixes a
la UPF, entre d’altres. Cal destacar que també s’han documentat i diagramat tres
processos (B0002, B0421 i B0349) que ja s’utilitzaven en la pràctica per a sol·licitar la
creació de processos, proposar-ne millores o actualitzar-los, i que han servit
precisament per a promoure la creació i revisió dels processos que s’ha dut a terme
durant el 2017. Més recentment, s’ha desplegat el procés de primer nivell A0032 en
set processos de tercer nivell (B0816, B0819, B0821, B0834, B0976, B0829, B0833) i
s’han incorporat els processos de tercer nivell B0436, B01034, B1062 i B0767.
Finalment, només 2 processos s’han mantingut sense modificar (B0434, B0351), ja que
els Centres els han considerat adequats i no han demanat modificacions.
Amb la personalització del SGIQ-Dret també s'ha definit un procediment específic per
a la revisió i actualització del sistema: B0918 Revisar i actualitzar el SIGQt de Dret.
Aquest procediment explica com es duen a terme les revisions i actualitzacions del
sistema, i com s’incorporen les propostes de millora. Així mateix, defineix els
indicadors que es tindran en compte a l’hora de valorar l’eficàcia del procés (per
exemple, el nombre de reunions anuals de la Comissió de Qualitat del Centre, el
nombre de revisions anuals efectuades en el SGIQ, el nombre de processos específics
del SGIQ del Centre actualitzats cada any respecte del total, el nombre d'accions de
millora implementades cada any respecte del total d'accions de millora que s'havien
d'implementar).
El SGIG-Dret s'actualitza, per regla general, anualment. No obstant, aprofitant el
procés d'acreditació del programa de Doctorat en Dret en què es troba immersa la
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UCA de Dret, durant el mes de febrer del 2018 s'ha dut a terme una nova revisió del
SGIQ-Dret i del seu pla de millora. En concret, el procediment B0918 ha servit per
revisar i actualitzar el SGIQ-Dret i el seu Pla de millora en els següents termes:
1. Presentació del Centre: s’ha actualitzat la descripció de les titulacions
impartides per la UCA de Dret per incorporar la informació relativa al European
Master in Law and Economics.
2. Organització i responsables del Centre: s’han detallat les funcions de la
Comissió de Qualitat del Centre, indicant que són les següents:


“Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.



Revisar i aprovar els informes de seguiment.



Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.



Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.



Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.



Revisar i aprovar el SGIQ del centre”.

També s’ha establert una composició mínima pels Comitès d’Avaluació Interna
(CAI) que el Centre nomena per a cada acreditació:
“Comitès d’Avaluació Interna (CAI) del Centre
Els CAI que calgui nomenar per a l’acreditació de titulacions estaran formats,
com a mínim, pels següents membres:
Per a graus o màsters:
 Director del Centre (que actuarà de president del CAI)
 Coordinador / director de cada titulació avaluada
 Un PDI de cada titulació avaluada
 Un estudiant o graduat de cada titulació avaluada
 Cap d’UGA (que actuarà de secretari del CAI)
 El responsable de qualitat del centre -perfil acadèmic
 Una persona del PAS del centre que doni suport a la qualitat
 Una persona de l’OTQ
Per al programa de doctorat:
 Director del Centre
 Coordinador de cada programa avaluat
 Responsable de qualitat del centre -perfil acadèmic
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Un director de tesi de cada programa avaluat
Un doctorand de cada programa avaluat
Una persona del PAS del centre que doni suport al doctorat
Una persona de l’OTQ“.

3. Marc del SGIQ-UPF i òrgan central responsable del SGIQ UPF: s’ha actualitzat
l’explicació sobre el Marc del SGIQ-UPF i la composició de la Comissió de
Qualitat UPF, en base als nomenaments que s’han produït darrerament.
4. Política i objectius de qualitat del centre, abast del SGIQ del Centre i
responsables del SGIQ del Centre: s’han actualitzat les funcions de la Comissió
de Qualitat del Centre d’acord amb allò establert supra. Així mateix, s’ha
ampliat l’abast del SGIQ al European Master in Law and Economics.
5. Mapa de processos i processos: s’ha actualitzat l’explicació del mapa de
processos per a posar èmfasi, entre d’altres qüestions, en el nou aplicatiu de
gestió del mapa de processos i en la nova URL per a poder consultar els
processos
del
SGIQ
del
Centre
de
Dret
(webapps.upf.edu/gmp/consultaSGIQCentre/CRHANGAcQBAQw).
Així mateix, s’han revisat i actualitzat els següents llistats:


D’una banda, el llistat de processos transversals del SGIQ: per a la revisió i
actualització d’aquests processos s’ha comptat amb la participació dels Centres,
mitjançant la Comissió de Qualitat de la UPF (on s’hi troben representats) i el
procés B0421 Gestionar la sol·licitud de millora d’un procés, que permet als
Centres sol·licitar canvis en els processos. En concret, s’ha desplegat el procés
de primer nivell A0032 en set processos de tercer nivell (B0816, B0819, B0821,
B0834, B0976, B0829, B0833). Així mateix, s’han incorporat al mapa de
processos els processos B0436, B0896, B0767 i B01034. Aquest darrer
documenta precisament el procés per gestionar la sol·licitud per la menció
internacional de la tesi doctoral.



D’altra banda, el llistat de processos específics del SGIQ del Centre de Dret.
Aquesta revisió ha servit per incloure els 3 processos relatius al programa de
Doctorat en Dret que s’han documentat en el mes de febrer del 2018 (B1053,
B1054 i B1055) i per actualitzar els indicadors de 4 processos que es van
documentar en el 2017 (B0928, B0929, B0930 i B0926).
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També s’ha eliminat el procés B0923 Fer el seguiment de les titulacions de Dret,
que s’ha convertit en el procés transversal B00436 Fer el seguiment de les
titulacions.
La resta de processos, després de revisar els seus indicadors, s’han considerat
adequats i ajustats a allò que es fa en el Centre.
6. Pla de millora: s’ha actualitzat el grau d’assoliment d’algunes propostes de
millora i s’han incorporat noves accions de millora.
Aquests canvis foren aprovats per la Comissió de Qualitat del Centre de Dret el 28 de
febrer del 2018 (vegeu l’evidència Acta 1/2018, de 28 de febrer, de la Comissió de
Qualitat) i han estat publicats en l'apartat Qualitat de la pàgina web del Centre.
D’acord amb al Pla de Millora del SGIQ del Centre de Dret, en la propera revisió del
SGiQ, que tindrà lloc en el curs 2018-2019, es duran a terme les següents accions de
millora: (1) incorporar dades sobre la qualitat dels processos de gestió associats al SIGQ de la
UCA de Dret preguntant en les enquestes dirigides als grups d’interès sobre la seva satisfacció
global amb la qualitat dels esmentats processos; (2) fer una reflexió profunda sobre els
indicadors dels processos associats al SGIQ; (3) millorar la gestió dels processos de qualitat del
Centre per al disseny i elaboració d’una eina integral de gestió de la qualitat.
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Estàndard 4: Adequació del professorat
4.1 El professorat té una activitat de recerca acreditada.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
La Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret acordà, en el curs 2015-2016, criteris
específics per acreditar l’experiència investigadora dels seus directors de tesi. En
aquest sentit, només poden ser directors de tesi aquells doctors que compleixin algun
dels següents requisits (vegeu l’evidència Acta 10/2015, de 24 de març, de la Comissió
Acadèmica de Doctorat):


Tenir un tram de recerca viu o cinc trams de recerca estatals o autonòmics
(catedràtics, titulars, agregats i lectors);



Ser investigador ICREA o Ramón y Cajal, o



Ser investigador principal en un projecte de recerca obtingut en una convocatòria
competitiva.

Els professors doctors que no compleixen cap d’aquests requisits poden ser
codirectors si:


Formen part d’un grup de recerca, i



Tenen un mínim de tres publicacions en revistes o llibres d’impacte internacional
en els darrers 5 anys.

La UCA de Dret compta amb un total de 51 directors de tesis doctorals potencials i un
total de 86 codirectors de tesis potencials -51 dels quals també poden ser directors de
tesi- (vegeu l’evidència Llistat de directors i codirectors de tesi potencials).
En el moment de la realització d’aquest autoinforme d’acreditació, un total de 47
professors dirigeixen tesis doctorals i un total de 26 professors són codirectors de
tesi (9 dels quals són alhora directors d’altres tesis doctorals). En total, 64 professors
de la UCA de Dret són directors/codirectors de tesi.
La intensa activitat de recerca desenvolupada pels professors de la UCA de Dret es
posa de manifest a través dels següents indicadors:
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Un total de 27 directors/codirectors de tesi són investigadors principals o
coordinadors de projectes de recerca o ajuts a grups de recerca concedits en el
marc de convocatòries competitives. Durant el període avaluat (2016-2017), la
UCA de Dret gestionava un total de 16 projectes de recerca finançats pel MINECO
en el marc de la convocatòria del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, Plan Nacional I+D+I; 9 grups de recerca
consolidats de l’AGAUR reconeguts i, en alguns casos, finançats; 2 projectes de
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques; 2 ajuts a treballs de recerca en
l'àmbit de la pau R-ICIP, i 6 projectes finançats per la Comissió Europea en el marc
del Programa H2020, el Setè Programa Marc (7PM) i el Programa Justícia, entre
d’altres (vegeu l’evidència “Projectes de recerca competitius en vigor en què l'IP
sigui professor del programa” i “Projectes de recerca competitius en vigor en els
quals l'IP és professor del programa i professorat que participa en projectes
competitius vigents”).



La totalitat dels directors/codirectors de tesi són membres d’un projecte de
recerca competitiu, ja sigui gestionat per la UPF o per una altra universitat (vegeu
l’evidència “Professorat que participa en projectes de recerca competitius
vigents”).



Els directors/codirectors de tesi són acadèmics de reconegut prestigi i llarga
trajectòria o bé joves doctors formats en universitats estrangeres i amb una
acreditada experiència investigadora avalada per l'obtenció de trams de recerca,
per l'assoliment de places d'investigador en concursos competitius i per la
publicació de treballs en revistes acadèmiques d'impacte. Els curriculum vitae dels
directors i codirectors de tesi permeten concloure que la producció científica de la
UCA de Dret és excel·lent a nivell nacional, i que les publicacions en revistes i
editorials internacionals i europees estan en constant augment (vegeu l’evidència
“Contribucions científiques del professorat rellevants en l'àmbit del programa”).
Els directors i codirectors de tesi han publicat treballs de recerca en revistes
indexades de reconegut prestigi internacional com, per exemple, Journal of
Medical Ethics, Journal of Moral Philosophy, Australasian Journal of Philosophy,
Erkenntnis: an International Journal of Analytic Philosophy, Philosophical Studies,
The Journal of Political Philosophy, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie,
International Journal of Technoethics, Sport, Physical Culture and Sport, Studies and
Research, Ethics and Philosophy, Economics and Philosophy, Revue Générale de
Droit International Public, Revue critique de droit international privé, Revue
internationale de droit compare, Yearbook of European Law, Common market law

46

review, International Journal of Constitutional Law, European Constitutional Law
Review, European Journal of Law and Economics, Journal of Empirical Legal Studies,
Journal of Law, Economics and Organization, The Journal of Legal Studies, European
Review of Contract Law, European review of private law, Contratto e impresa –
Europa, Zeitschrift für europäisches Privatrecht, European Journal of Crime,
Criminal Law and Criminal Justice, Punishment and Society, International Criminal
Law Review, Goltdammer's Archiv für Strafrecht, Ethics, Law and Philosophy,
International Journal of refugee law, entre d’altres.
Així mateix, han publicat llibres i capítols de llibre en editorials capdavanteres a
nivell nacional (per exemple, Tirant lo Blanch, Civitas-Thomson Reuters, Marcial
Pons, Tecnos, Comares) i internacional (per exemple, Oxford University Press,
Cambridge University Press, Kluwer Law International, Springer, McGrawHill,
Routledge o Dalloz).


La productivitat de la recerca dels directors i codirectors de tesi també ha estat
reconeguda per l’ANECA i l’AQU en forma de sexennis o trams de recerca. Un total
de 40 directors/codirectors de la UCA de Dret (és a dir, un 65,2% dels mateixos)
han rebut aquest reconeixement. Pel que fa a la resta de directors/codirectors, no
es disposen dades sobre el nombre de sexennis reconeguts perquè pertanyen a
d’altres universitats catalanes, espanyoles o estrangeres.
Nombre
sexennis
estatals

Nombre
directors/
codirectors

%

Nombre
sexennis
autonòmics

Nombre
directors/
codirectors

%

0
1

1
7

2,5
17,5

0
1

0
10

0
25

2
3

10
11

25
27,5

2
3

11
9

27,5
22,5

4
5

4
6

10
15

4
5

6
3

15
7,5

6

1

2,5

6

1

2,5

D’aquests, un total de 34 directors/codirectors (85%) de la UCA de Dret tenen un
sexenni estatal viu, mentre que un total de 28 directors/codirectors (70%) de la
UCA de Dret tenen un sexenni autonòmic viu.
Nombre
sexennis
estatals VIUS

Nombre
directors/
codirectors

%

Nombre
sexennis
autonòmics
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Nombre
directors/
codirectors

%

VIUS
0
1

6
4

15
10

0
1

12
4

30
10

2

10

25

2

9

22,5

3

10

25

3

8

20

4
5

4
6

10
15

4
5

3
3

7,5
7,5

6

0

0

6

1

2,5

El percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades entre els
cursos 2013-2014 i 2017-2018 és el següent:
Curs

Nombre directors/
codirectors

% directors amb
sexennis estatals
vius

% directors amb
sexennis autonòmics
vius

13-14

1

100

0

14-15

1

100

100

15-16

6

66,66

33,33

16-17

15

46,67

26,67

17-18

7

85,71

42,86

Finalment, a la UCA de Dret hi ha un total de 65 professors amb sexennis
reconeguts, dels quals 50 (76,92%) tenen sexennis vius:
Nombre
sexennis

Nombre de
professors

%

Nombre
sexennis

estatals VIUS

Nombre de
professors

%

autonòmics
VIUS

1

5

10

1

7

14

2

11

22

2

11

22

3

14

28

3

13

26

4

10

20

4

10

20

5

7

14

5

6

12

6

3

6

6

3

6

TOTAL

50

100

TOTAL

50

100
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Les dades aportades permeten concloure que la recerca del professorat del programa és
excel·lent. El professorat ha demostrat la seva capacitat per obtenir fonts de finançament
nacionals, europeus i internacionals, i per liderar i/o participar en projectes de recerca
competitius. Així mateix, d’acord amb la línia estratègica de la UCA de Dret que pretén
fomentar la internacionalització per tenir un major impacte i una major visibilització de la
recerca en els països del nostre entorn, ha publicat els seus treballs de recerca en revistes i
editorials de reconegut prestigi internacional. Finalment, la seva recerca també ha estat
reconeguda per les agències avaluadores de la recerca (ANECA i AQU) en forma de sexennis
o trams de recerca.
De fet, l’excel·lència del professorat és un dels elements que destaca l’Enquesta de
Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament (en endavant, Enquesta EVSOE) del
Programa de Doctorat en Dret. En aquesta enquesta, gestionada per la Unitat de Projectes,
Estudis i Qualitat (UPEQ), i publicada el novembre del 2016, va participar un 28,3% dels
doctorands. Tot i que aquesta enquesta no és representativa, atès que només fou
contestada per 39 estudiants d’una mostra de 138, els resultats poden ser indicatius i útils
per conèixer tendències de futur [vegeu l’evidència Resultats de l’Enquesta EVSOE (2016)].
Entre els aspectes del programa de Doctorat que els doctorands van valorar més
positivament, un total de 13 (de 21) respostes feien referència al professorat i, en concret,
a la seva dedicació als doctorands, al seu prestigi i al seu perfil acadèmic.
Els mateixos resultats s’observen en l’Enquesta de satisfacció dels doctorands (2018), en la
qual un total de 20 (de 35) respostes a la pregunta “què es considera més positiu del
programa de doctorat” feien referència als professors i tutors-directors de la tesi doctoral
[vegeu l’evidència Resultats de l’Enquesta de satisfacció dels doctorands (2018)].
Una altra evidència de l’excel·lència del professorat es troba en la prova pilot impulsada per
AQU Catalunya en el 2015 per avaluar la recerca dels Departaments de la UPF i del seu
professorat permanent. En aquesta avaluació, la UPF va obtenir els següents resultats: 5
Departaments –entre ells, el de Dret– van ser qualificats com a “Excel·lents” i 3
Departaments van ser qualificats com a “Molt bons”. En el Departament de Dret, es van
sotmetre voluntàriament a avaluació 31 (de 64) professors permanents, 6 dels quals van ser
qualificats com a “Excel·lents”, 12 com a “Molt bons” i 13 com a “Bons”. Aquesta avaluació
va tenir un triple impacte: (i) l’increment del pressupost intern del Departament (COFRE); (ii)
la priorització de les sol·licituds de beques vinculades a investigadors que formessin part dels
Departaments qualificats com a “Excel·lents”; (iii) una reducció en hores de dedicació
docent: els investigadors qualificats com a “Excel·lents” van tenir una reducció de 40 HDDs i,
els qualificats com a “Molt bons”, de 20 HDDs. Així mateix, es va crear un sistema de buy-out
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per a què aquells investigadors que tinguessin contractes que ho permetessin poguessin
comprar HDDs i encarregar la seva docència a professorat de nova contractació. Aquests
investigadors haurien de fer, però, un mínim de 100 HDDs (“Bons”), 80 HDDs (“Molt bons”) i
60 HDDs (“Excel·lents”).

4.2 El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves
funcions.
En l’actualitat, el programa de Doctorat en Dret compta amb els següents professors
doctors:


7 professors que imparteixen els cursos de formació i metodologia: 2 professors
estrangers i 5 professors de la UCA de Dret de la UPF.



47 professors que actuen com a tutors-directors de tesi: 44 (93,61%) són professors de
la UCA de Dret de la UPF, 1 (2,13%) és professor a la Universitat Complutense de Madrid,
1 (2,13%) és professor a la Universitat de Girona i, el darrer (2,13%), és professor a la
Universitat de Barcelona. Dos d’aquests darrers professors eren professors de la UPF que
es van traslladar a les esmentades universitats.



26 professors són codirectors de tesi: un total de 19 codirectors (73,07%) són professors
de la UCA de Dret o de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i, un total de 7 codirectors,
(26,93%) estan vinculats a d’altres universitats (1 a la Universitat de Barcelona, 1 a la
Universitat Autònoma de Barcelona, 1 a la Universitat de les Illes Balears, 2 a la
Universitat Oberta de Catalunya, 1 a la Université Paris II Panthéon-Assas, 1 a la
Università degli Studi di Trento).

D’altra banda, els directors de tesi estan subjectes a restriccions pel que fa al nombre de
tesis doctorals susceptibles de ser dirigides a la vegada, que no pot excedir de 8 (vegeu
l’evidència Acta 10/2015, de 24 de març, de la Comissió Acadèmica de Doctorat).
El volum de professors es considera en aquest sentit molt adequat per garantir un
seguiment adequat dels doctorands. Un indicador que reforça aquesta idea és el nombre de
tesis dirigides per cada director de tesi:
Directors

%

Nombre de tesis dirigides

15
18

31,91
38,30

1
2

50

5

10,64

3

3
1

6,38
2,13

4
5

2

4,26

6

3
0

6,38
0,00

7
8

Com es pot observar, el 70% aproximadament dels professors dirigeixen únicament 1 o 2
tesis doctorals. Aquest fet garanteix una dedicació exclusiva o quasi exclusiva als
doctorands, la qual cosa permet fer alhora un seguiment més personalitzat del seu procés
d’aprenentatge.
L’adequació del professorat també es posa de manifest en l’Enquesta EVSOE [vegeu
l’evidència Resultats de l’Enquesta EVSOE (2016)]. Com ja s’ha dit, aquesta enquesta no és
representativa, però pot ser útil per a conèixer tendències. D’entre els resultats d’aquesta
enquesta relatius al nivell de satisfacció dels estudiants amb la supervisió i seguiment duts
a terme pels directors de tesi, cal destacar els següents:


Els estudiants enquestats van puntuar en un 8,1 (sobre 10) la seva satisfacció amb el seu
director de tesi. Aquesta puntuació està en la línia del nivell de satisfacció general a la
UPF (només la supera en 0,1 dècimes).



Els estudiants enquestats van puntuar en un 8 (sobre 10) la facilitat per concertar una
cita amb el seu director de tesi. Aquesta puntuació supera en 0,2 dècimes el nivell de
facilitat/dificultat a la UPF.



Els estudiants enquestats van puntuar en un 7,7 (sobre 10) la direcció i el seguiment de la
tesi doctoral per part del seu director. Aquesta puntuació està en la línia del nivell de
satisfacció general a la UPF (només la supera en 0,1 dècimes).

Els mateix resultats s’observen en l’Enquesta de satisfacció dels doctorands (2018) [vegeu
l’evidència Resultats de l’Enquesta de satisfacció dels doctorands (2018)]:


Els estudiants enquestats van puntuar en un 4,4 (sobre 5) la supervisió i el seguiment del
pla de recerca per part del director de tesi.



Els estudiants enquestats van puntuar en un 4,5 (sobre 5) la facilitat per concertar una
cita, física o virtual, amb el seu director de tesi.



Els estudiants enquestats van puntuar en un 4,4 (sobre 5) la direcció i el seguiment de la
tesi doctoral en el seu conjunt per part del seu director.

Finalment, els Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de tesi (2018) posen de
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manifest que els directors de tesi del Programa de Doctorat dediquen una mitjana de 5,5
hores a la setmana a la direcció de tesis. Aquestes hores es distribueixen en reunions de
seguiment amb els doctorands (1,7 hores), reunions de treball amb els doctorands (2 hores),
la revisió l’avaluació del treball dels doctorands (2,8 hores) i la resolució de qüestions
burocràtiques o personals (1,5 hores). Així mateix, l’enquesta posa de relleu que els directors
solen dedicar una mitjana del 13,1% del seu temps de treball a la direcció de tesis [vegeu
l’evidència Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de tesi (2018)].

4.3 El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de
tesis.
La supervisió de tesis doctorals es percep com una tasca acadèmica de formació i foment de
la recerca que també contribueix al desenvolupament científic i personal dels directors i
codirectors de tesi. Per aquesta raó, des del Programa es fomenta que la direcció de tesis
recaigui en els professors experts en la matèria que tinguin una activitat de recerca
acreditada.
Els Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de tesi (2018) posen de relleu que
els mecanismes de reconeixement i foment de les tasques de direcció de tesi amb què
compta la UPF es consideren de mitjana suficientment satisfactoris (3,1). Si ens fixem, però,
en la compensació que reben per part de la UPF per dur a terme la direcció de tesis, la
valoració és poc o gens satisfactòria (2,4) [vegeu l’evidència Resultats de l’enquesta de
satisfacció dels directors de tesi amb el programa de doctorat en Dret (2018)].
Per tal de mitigar aquesta insatisfacció, la UCA de Dret compta amb mecanismes específics
de foment de la direcció de tesis. Els professors de la UCA de Dret que dirigeixen tesis
doctorals tenen una reducció de 30 hores en la seva dedicació docent per cada tesi
defensada. D’acord amb l’Acord del Consell de Govern de la UPF de 20 de juny del 2012, la
direcció de tesis doctorals es comptabilitza en el Pla de Dedicació Docent de cada professor
del curs posterior a l’any en què s’ha presentat la tesi. En el cas de codirecció de tesis, els
codirectors poden optar per repartir-se les hores corresponents entre els seus plans de
dedicació docent respectius o bé per atribuir la totalitat de les hores a un dels codirectors.
En el curs 2017-2018, s’han descomptat 30 o 15 hores de dedicació docent a 21 directors o
codirectors de tesi, respectivament, per les tesis llegides en el curs 2016-2017.
Nombre de professors que es van deduir 15
hores

Nombre de professors que es van deduir 30
hores

7

14
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Així mateix, la UCA de Dret també permet reduir hores de dedicació docent a aquells
professors que han estat membres de comissions avaluadores de projectes de tesi doctorals.
En concret, s’aplica una reducció de 2 hores de dedicació docent per cada treball avaluat,
que es descompten en el curs següent al de l’avaluació del treball. En el curs 2017-2018, un
total de 38 professors de la UCA de Dret han reduït hores de dedicació docent per haver
format part dels tribunals de defensa de projectes de tesi en el curs 2016-2017.
Nombre de comissions en
les quals van participar els
professors

Nombre
d’alumnes
avaluats

Nombre de
professors

Reducció d’hores de
docència

1

1

5

2

1

2

29

4

2

3

4

6

En termes generals, aquestes mesures de reducció d’hores de dedicació docent es
consideren adients per fomentar la direcció de tesis, ja que asseguren que els professors
puguin compatibilitzar les seves activitats docents amb la direcció de tesis doctorals i que
puguin dur a terme un seguiment personalitzat dels doctorands.

4.4 El grau de participació de professorat estranger i doctors internacionals en les
comissions de seguiment i tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic del programa.
Fins el moment de l’elaboració d’aquest autoinforme d’acreditació, s’han llegit un total de
26 tesis doctorals d’estudiants matriculats sota el règim del RD 99/2011:
Curs
2013-2014

Nombre de tesis defensades
1

2014-2015
2015-2016

1
4

2016-2017
2017-2018 (setembre-febrer)

12
8

Els tribunals de les tesis llegides van estar formats per 69 professors procedents
d’universitats catalanes, espanyoles i estrangeres:
Curs
2013-2014

Composició dels tribunals de les tesis defensades
1. El tribunal de tesi del Dr. Mario Martín PEREIRA estigué format per un professor de
la Universitat de Barcelona, un professor de la Universidad del País Vasco i un
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professor de la UPF.
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2. El tribunal de tesi del Dr. Fernando José ALCANTARILLA estigué format per un
professor de la Universidad Carlos III, un professor de la Universitat de Lleida i un
professor de la Universidad de Zaragoza.
3. El tribunal de tesi del Dr. Javier DÍAZ NOCI estigué format per un professor de la
Universidad del País Vasco, un professor de la Universitat Oberta de Catalunya i
un professor de la De Montfort University (Regne Unit).
4. El tribunal de tesi del Dr. Gerard GRAMÁTICA estigué format per un professor de la
Universidad de A Coruña, un professor de la UPF i un professor de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
5. El tribunal de tesi del Dr. Darian HEIM estigué format per un professor de la
Princeton University (EUA), un professor de la Università Degli Studi di Genova
(Itàlia) i un professor de la University of Warwick (Regne Unit).
6. El tribunal de tesi del Dr. Martí ROVIRA estigué format per un professor de la
Universidad de Málaga, un professor de la Universidad de Castilla-La Mancha i un
professor de la Universitat de Barcelona.
7. El tribunal de tesi del Dr. Eduardo ALCOCER POVIS estigué format per un professor
de la Universidad de Valladolid, un professor de la Universitat Pompeu Fabra i un
professor de la Universidad de Navarra.
8. El tribunal de tesi del Dr. Marcos Antonio ANDRADE MORENO estigué format per un
professor de la Universidad Autónoma de Madrid, un professor de la Universidad
de Alicante i un professor de la Universitat Boccono (Itàlia).
9. El tribunal de tesi del Dr. Eric APPIAH estigué format per un professor de la
Universidad de Valladolid, un professor de la Universitat Pompeu Fabra i un
professor de la Universidad de Salamanca.
10. El tribunal de tesi del Dr. Carlos ARA TRIADÚ estigué format per un professor de la
Universidad Autónoma de Madrid, un magistrat del Tribunal Suprem i un
professor de la Universidad Complutense de Madrid.
11. El tribunal de tesi del Dr. Cristóbal IZQUIERDO SÁNCHEZ estigué format per un
professor de la Universidad Complutense de Madrid, un professor de la
Universidad Carlos III i un professor de la Universitat Pompeu Fabra.
12. El tribunal de tesi del Dr. Miquel MIRAMBELL FARGAS estigué format per un
professor de la Universität Basel (Suïssa), un professor de la Universitat Pompeu
Fabra i un professor de la Universitat de Girona.
13. El tribunal de tesi del Dr. Sergi MORALES MORENO estigué format per un professor
de la Universitat Pompeu Fabra, un professor de la Universidad de La Rioja i un
professor de la Universitat de Barcelona.
14. El tribunal de tesi del Dra. Consuelo MURILLO ÁVALOS estigué format per un
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, un professor de la Universitat
Pompeu Fabra i un professor de la Universitat de Girona.
15. El tribunal de tesi del Dra. Mariona ROSELL LLORENS estigué format per un professor
de la Universidad de Zaragoza, un professor de la Universitat Oberta de Catalunya
i un professor de la Universitat de València.
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16. El tribunal de tesi del Dr. Diego Ignacio SEITÚN estigué format per un professor de
la Universitat Pompeu Fabra, un professor de la Universidad Austral (Argentina) i
un professor de la Universidad de Valladolid.
17. El tribunal de tesi del Dra. Cristina SOBRINO GARCÉS estigué format per un professor
de la Universidad del País Vasco, un professor de la Universitat de Barcelona i un
professor de la Universitat de Màlaga.
18. El tribunal de tesi del Dr. Chao ZHANG estigué format per un professor de la
Universitat Pompeu Fabra, un professor de la Universitat Oberta de Catalunya i un
professor de la Universidad del País Vasco.
2017-2018
(setembrefebrer)

19. El tribunal de tesi del Dr. Omar VÁZQUEZ SÁNCHEZ estigué format per un professor
de la Università Degli Studi Roma Tre (Itàlia), un professor de la Universidad de
Alicante i un professor de la Università Degli Studi di Brescia (Itàlia).
20. El tribunal de tesi del Dr. Ignasi TORRENT OLIVA estigué format per un professor de
l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, un professor de la Universitat
Pompeu Fabra i un professor de la University of Duisbrug-Essen (Alemanya).
21. El tribunal de tesi del Dra. Montserrat SOLÉ TRUYOLS estigué format per un
professor de la University of Oxford (Regne Unit), un professor de la Universitat
de Barcelona i un professor de la Lund University (Suècia).
22. El tribunal de tesi del Dra. Claudia Patricia ALVARADO BEDOYA estigué format per un
professor de la Universidad de Sevilla, un professor de la McGill University
(Canadà) i un professor de la University of Oxford (Regne Unit).
23. El tribunal de tesi del Dr. Jorge Ernesto ROA ROA estigué format per un professor
de la Universidad Externado de Colombia (Colòmbia), un professor de la
Universidad Autónoma de Madrid i un professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
24. El tribunal de tesi de la Dra. María Alejandra VARGAS OVALLE estigué format per un
professor de la Universidad de Castilla y La Mancha, un professor de la Universitat
Internacional de Catalunya i un professor de la Universidad Complutense de
Madrid.
25. El tribunal de tesi de la Dra. Rocío GONZÁLEZ VELÁZQUEZ estigué format per un
professor de la Universitat de València, un professor de la Universitat de Girona i
un professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
26. El tribunal de tesi de la Dra. Ecaterina Anca STAMATE estigué format per un
professor de la Universidad Politécnica de Valencia, un professor de la Universitat
de Girona i un professor de la Universitat Oberta de Catalunya.

L’anàlisi d’aquestes dades ens permet concloure que els membres dels tribunals de tesi del
programa de Doctorat en Dret de la UPF han estat majoritàriament professors d’altres
universitats catalanes i espanyoles. No obstant, en els darrers anys del programa s’ha
incrementat la presència d’avaluadors de tesis doctorals estrangers, procedents
especialment d’Europa o Amèrica.
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Universitat de procedència dels
membres del tribunal de tesi

Membres
universitats
estrangeres; 15;
19%

Membres
universitats
catalanes; 30;
39%

Membres
universitats
espanyoles; 33;
42%

Pel que fa a la participació de professorat estranger i de doctors internacionals, cal tenir
present que els dos cursos de formació obligatoris –que a partir del curs 2018-2019 es
reduiran a un únic curs (vegeu infra l’estàndard 6)– han estat impartits fins ara per
professors estrangers de reconegut prestigi internacional. En els cursos 2012-2013, 20132014 i 2014-2015, el prof. Roberto Toniatti (Università degli Studi di Trento) impartí el curs
“Methodology of Public Comparative Law” i, el Prof. Dieter Martiny (Max-Planck-Institute for
Comparative and International Private Law), el curs “Private Comparative Law”. En el curs
2015-2016, el prof. Roberto Toniatti (Università degli Studi di Trento) impartí el curs
“Methodology of Public Comparative Law” i, el prof. Bruno De Witte (Maastricht University
& European University Institute Florence), el curs “Writing a PhD in Law (with a special focus
on European Union law)”. En el curs 2016-2017, la prof. Monica Claes (Maastricht University)
impartí el curs “Writing a PhD in EU Law” i, el prof. Roberto Toniatti (Università degli Studi di
Trento), el curs “Methodology of Public Comparative Law”. En el curs 2017-2018, la prof.
Paola Bergallo (Universidad Torcuato Di Tella) ha impartit el curs “Law and Society in Latin
America”.
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les
característiques del programa de doctorat.
Els recursos materials disponibles són, en termes generals, suficients i s’adeqüen al nombre
de doctorands i les característiques del programa de Doctorat en Dret:
Recursos materials propis de la UCA de Dret
5.1.1. Programa de beques predoctorals del programa de Doctorat en Dret
El programa de Doctorat en Dret ofereix, des del curs 2015-2016, un Programa propi de
beques predoctorals per facilitar la dedicació a l'estudi i a la recerca de les persones que
realitzin el Doctorat en Dret. Aquest és un programa competitiu que té com a objectiu atreure
candidats excel·lents i proporcionar els medis perquè puguin dedicar-se plenament a la
recerca i elaboració de la tesi doctoral durant un període màxim de tres anys.
Els beneficiaris de la beca són contractats com a personal investigador predoctoral en
formació (PIPF), amb dedicació a temps complet, en el marc de la regulació establerta per
l'Acord del Consell de Govern de la UPF de 9 de maig de 2012. Aquest contracte té una
retribució mensual aproximada de 987 euros i inclou, a més, l’import de la matrícula del
programa.
Les beques són anuals, prorrogables fins a un màxim de 3 anys. La lectura de la tesi comporta
en tot cas la finalització del contracte i la finalització del programa. Així mateix, la baixa del
programa comporta la finalització del contracte i la pèrdua de l’ajut.
La renovació anual de la beca depèn de la valoració positiva de la memòria del treball
desenvolupat, els objectius i el pla de treball per l'any següent que han de presentar els
becaris al final de cada any, així com del compliment dels requisits previstos en la
convocatòria corresponent per a la renovació dels ajuts i de la disponibilitat pressupostària.
Poden sol·licitar la beca predoctoral els estudiants del programa de Doctorat en Dret de la
UPF que compleixin els següents requisits: (1) estar admès en el programa com a estudiant de
primer any;(2) no estar en possessió del títol de doctor; (3) no gaudir de cap altre ajut de
naturalesa anàloga o estar realitzant un treball remunerat a partir del moment en que s'iniciï
el gaudi de la beca; (4) estar matriculat al programa amb una dedicació a temps complet.
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El procediment per a sol·licitar la beca és el següent: els doctorands han de presentar la
sol·licitud de beca d’acord amb un model normalitzat que inclogui les dades del candidat i un
escrit de motivació en el moment de realitzar la sol·licitud d'admissió al Programa de
Doctorat.
Per a la selecció dels beneficiaris de la beca es constitueix una comissió avaluadora presidida
pel Coordinador del Programa de Doctorat i formada pels Coordinadors del Màster Avançat
en Ciències Jurídiques, el Master in European and Global Law, i el Màster en Criminologia i
Execució Penal. Aquesta Comissió prioritza les sol·licituds d’acord amb els criteris següents,
tots ells amb el mateix valor: (1) la proposta de recerca i, en particular, el seu encaix en les
línies de treball dels grups de recerca del Departament de Dret; (2) l’expedient acadèmic de
Màster, i (3) el CV i el perfil investigador. També elabora una llista de reserva per ordre de
prioritat d'entre les persones candidates per cobrir les renúncies que es puguin produir.
La resolució de concessió es notifica als beneficiaris i es publica en la pàgina web del
Departament de Dret. A partir d’aquest moment, els beneficiaris tenen un termini de 10 dies
per acceptar l’ajut.
Fins el curs 2017-2018, el programa de beques del Doctorat en Dret ha concedit un total de
6 beques predodoctorals.
La Comissió executiva de la UCA de Dret discutirà en les properes reunions, com a acció de
millora, la possibilitat d’ampliar la durada d’aquestes beques a 4 anys, per tal que siguin
equiparables a les beques de personal investigador en formació predoctoral (PIFP) a càrrec
del PAD (vegeu l’evidència Acta 9/2017, de 21 de desembre, de la Comissió Executiva de la
UCA de Dret).
Per a més informació sobre aquestes beques, es poden consultar les bases de la convocatòria
i
les
resolucions
de
les
beques
en
el
següent
enllaç:
https://www.upf.edu/web/doctoratdret/programa-de-beques-predoctorals-del-doctoraten-dret-de-la-upf2.
5.1.2. Pla de Mesures de Suport a la Recerca del Departament de Dret
El Pla de Mesures de Suport a la Recerca del Departament de Dret, que es convoca dues
vegades l’any, fa referència al conjunt d’ajuts atorgats per la UCA de Dret al seu professorat
per cofinançar activitats de recerca amb la finalitat de recolzar la recerca d’alt nivell i
fomentar-ne la visibilitat a nivell internacional. En concret, s’atorguen les següents modalitats
d’ajuts:
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Traduccions i revisions de publicacions



Presentació de ponències i comunicacions



Estades de recerca



Borses de viatge per a doctors recents



Organització de congressos



Seminaris periòdics de recerca

Aquests ajuts estan adreçats principalment al professorat de la UCA de Dret i, per tant, poden
ser sol·licitats per tots els doctorands del programa que tinguin vinculació contractual a la
UPF. Des de l’any 2017 s’han incorporat també, com a acció de millora, ajuts específics per
als doctorands i els doctors recents no vinculats contractualment a la UPF en les següents
modalitats d’ajuts:


D’una banda, els ajuts per cofinançar la presentació de ponències o comunicacions en
congressos de caràcter internacional. En concret, s’atorguen un màxim de quatre (4)
ajuts per convocatòria (és a dir un total de 8 ajuts/any) a doctorands i doctorandes
sense vincle contractual amb la UCA de Dret que hagin presentat amb èxit el seu
projecte de recerca. Els alumnes només poden gaudir d’aquest ajut una vegada durant la
seva participació en el programa de Doctorat.
La resolució de les sol·licituds té en compte si el congrés compta amb un procés de
selecció de les comunicacions i ponències presentades, així com la composició del comitè
científic que les avalua. De forma excepcional, també es consideren sol·licituds per a
cofinançar la presentació de ponències realitzades per invitació, acreditant els motius pels
quals l’organitzador del congrés no assumeix les despeses sol·licitades. Per a les
ponències realitzades per invitació, es té en compte el prestigi del congrés internacional
en el qual s’imparteix.
Amb aquests ajuts es poden finançar els següents conceptes, d’acord amb les quanties
màximes indicades:
Inscripció

Fins 200 €

Viatge

Fins 150 € (Espanya)
Fins 300 € (Altres països europeus)
Fins 600 € (Resta de països)

Allotjament / manutenció

Fins 150 €

L’any 2017 es van atorgar un total de 2 ajuts per a la presentació de ponències o
comunicacions en congressos de caràcter internacional. La resta d’ajuts van quedar
deserts per manca de sol·licituds.
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D’altra banda, s’atorguen dues (2) borses de viatge per convocatòria (és a dir, un total de
4 borses de viatge/any) a doctors que hagin defensat exitosament la seva tesi doctoral
en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de l’ajut amb l’objectiu de facilitar la
continuació de la carrera científica un cop defensada la tesi doctoral, i ajudar a la
necessària desvinculació de la UPF dels doctors recents del Programa de Doctorat en Dret
de la UPF. Els interessats en sol·licitar una borsa de viatge han d’adjuntar a la sol·licitud
una carta d’invitació de la institució que l’acollirà i un pla de recerca.
La borsa de viatge cobreix les despeses de viatge, allotjament i manutenció fins a sis
mesos d’estada, amb una quantia màxima de 1000 euros/mes. Per tant, els beneficiaris
d’aquests ajuts reben un màxim de 6.000 euros.
L’any 2017 es van atorgar un total de 2 borses de viatge. Les altres dues van quedar
desertes per manca de sol·licituds.

5.1.3. Contracte d’investigador postdoctoral en funció de les necessitats docents i la
disponibilitat pressupostària
En la reunió del Consell de Govern de la UPF, de 18 d’octubre del 2017, es va aprovar la
proposta de regulació del contracte d’investigador postdoctoral, entre d’altres finalitats, per
oferir un primer contracte als nous doctors que veuen com la lectura de la tesi doctoral és
motiu de finalització del contracte predoctoral.
D’acord amb el punt primer d’aquesta regulació, “els departaments, segons les necessitats
docents i la disponibilitat pressupostària, poden proposar a la Comissió de professorat de la
UPF la contractació de doctorands que llegeixin la tesi doctoral com a investigador
postdoctoral des de l’endemà de la data de lectura, o de la finalització del contracte
predoctoral, fins al final del curs següent. La dedicació docent d’aquest contracte serà de 100
HDD, de les quals, com a màxim, 80 seran hores de docència presencial. Aquest contracte no
es prorrogarà”.
En el mes de març del 2018, la UCA de Dret sol·licitarà als coordinadors de les àrees de
coneixement la informació següent: d’una banda, els doctorands que tinguin previst llegir la
tesi doctoral abans del 31 de desembre del 2018 i que estiguin interessats en gaudir d’un
contracte postdoctoral; d’altra banda, si l’àrea de coneixement a la qual estaran vinculats
té necessitats docents a cobrir.
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Recursos materials de la UPF
5.1.4. Biblioteca
Els doctorands tenen accés a la Biblioteca de la UPF i, per tant, a l’extens fons bibliogràfic i a
les bases de dades que posa a la seva disposició. Els estudiants poden consultar-les a través
de la següent pàgina web: https://www.upf.edu/bibtic/.
Per a poder accedir al servei de préstec de la Biblioteca/CRAI, cal disposar del carnet UPF, un
carnet emès en col·laboració amb el Banco Santander que permet identificar als estudiants
com a membres de la comunitat universitària. Tota la informació relativa al carnet
(característiques, funcions, com obtenir-lo, etc.) es troba disponible en el següent enllaç:
https://www.upf.edu/bibtic/serveis/carnetupf/.
Els resultats de l’Enquesta EVSOE posen de manifest que el nivell de satisfacció dels
estudiants del Doctorat en Dret amb els recursos bibliogràfics de Dret és, de mitjana,
superior al nivell de satisfacció general a la UPF. La disponibilitat i l’adequació dels llibres i
recursos electrònics es valorà en 6,6 i 6,9 (sobre 10), respectivament, davant del 6,2 i 6,8
obtingut amb caràcter general per la UPF [vegeu l’evidència Enquesta EVSOE (2016)].
5.1.5. Infraestructures de la UPF
Els doctorands tenen dret a utilitzar les infraestructures de la UPF. En particular, poden
accedir a les sales de treball en grup i a les aules d’informàtica localitzades en diferents zones
del Campus de la Ciutadella. En l’actualitat, el Campus compta amb 6 sales de treball per a
grups reduïts (3-8 persones, segons la sala), de lliure accés, i 7 aules d’informàtica.
Els estudiants de Doctorat també disposen d’un espai específic dins la Biblioteca/CRAI (Aula
13.014) per poder dur a terme la seva recerca, amb equipament informàtic propi i taquilles
individuals. Aquesta sala té una capacitat màxima de 80 places, 20 de les quals estan
reservades als estudiants de doctorat del Departament de Dret.
Els resultats de l’Enquesta EVSOE posen de manifest que el nivell de satisfacció dels
estudiants del Doctorat de Dret amb l’espai de treball per realitzar la tesi (valorat en un 5,8
sobre 10) és inferior al nivell de satisfacció general a la UPF (valorat en un 6,9 sobre 10). Així
mateix, en la pregunta oberta als estudiants sobre els aspectes del Doctorat que canviaria,
un total de 5 estudiants, dels 12 que van contestar aquesta pregunta, suggerien habilitar
zones d’estudi amb condicions de treball adequades per doctorands [vegeu l’evidència
Enquesta EVSOE (2016)].
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Com es va anunciar en el pla de millora de l’Informe de seguiment, l’increment progressiu del
nombre d’estudiants de doctorat no ha permès que la sala de treball pogués absorbir tota la
demanda de places. Tot i que en el moment de l’elaboració d’aquest autoinforme, el
problema encara no està totalment resolt, s’han adoptat diverses mesures per donar
resposta a la manca d’espai: d’una banda, s’està negociant la possibilitat d’ampliar l’espai
reservat a doctorands de Dret de la Biblioteca; de l’altra, s’ha aconseguit un compromís de
l’administració del Campus per destinar una part de l’espai que fins el proper mes de gener
ocuparà l’antiga Secretaria del Departament de Dret per a fer una sala per doctorands de
Dret.
5.1.6. Aplicació informàtica Sigm@
El curs 2012-2013 es va implementar, dins de l’aplicació informàtica Sigm@, el mòdul
“Seguiment tesis doctorals” per facilitar la supervisió i el seguiment dels doctorands per part
dels següents perfils i en relació amb els següents mòduls d’informació:
Pestanya
Inscripció

Perfil gestor
Secretaria del Departament

Membres del tribunal Oficina de Postgrau i Doctorat
Directors de tesi
Pla de recerca

Secretaria del Departament
Doctorand i tutor/director

Document d’activitats

Doctorand i tutor/director

Els estudiants accedeixen a l’aplicatiu a través de la pestanya “Secretaria Acadèmica” que
troben dins del seu Campus Global. Per la seva banda, els tutors-directors i els codirectors de
tesi hi accedeixen a través de l’apartat “Aplicacions” i/o “Docència” del Campus.
Aquesta eina permet que el doctorand faci arribar al seu tutor-director de tesi i, si escau, al
seu codirector, el pla de recerca i el document d’activitats. D’altra banda, aquesta és l’eina
utilitzada pels tutors-directors de tesi i pels codirectors per fer arribar a la Comissió
Acadèmica el seu informe anual sobre el doctorand.
En el moment de la matriculació es facilita al doctorand el document “Mòdul Seguiment de
la Tesi Doctoral. Guia per a l’estudiant” (darrera versió: gener del 2014) i, al tutor-director de
la tesi, el document “Mòdul Seguiment de la Tesi Doctoral” (darrera versió: juliol del 2014).
Aquests documents contenen les instruccions sobre el funcionament de l’aplicatiu. No
obstant, a dia d’avui encara es detecten dificultats en la seva utilització, especialment per
part dels tutors-directors de tesi.

62

En el pla de millora de l’informe de seguiment es va proposar l’organització de formacions
específiques per a doctorands i tutors-directors i codirectors de tesi per conscienciar sobre la
importància d’utilitzar correctament l’aplicatiu i de mantenir la informació del mateix
degudament actualitzada. Atès el canvi de coordinadora del programa en el curs 20172018, aquesta mesura s’implementarà a partir del curs 2018-2019, sens perjudici que, en el
curs vigent, els doctorands i els directors i codirectors de tesi comptin amb l’assessorament
de la persona del PAS que dóna suport al Doctorat a la UCA de Dret. A més, des del
programa es va informant puntualment de les gestions i la informació que doctorands i
directors han d’incorporar cada any dins del mòdul de seguiment. Aquests recordatoris
permeten que aquesta eina funcioni correctament.

5.2 Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge
i faciliten la incorporació al mercat laboral.
Els serveis que es descriuen a continuació posen de manifest que els doctorands compten
amb mecanismes de suport a l’aprenentatge adequats i suficients. Així mateix, compten amb
serveis d’orientació professional per a la seva posterior incorporació al mercat laboral.
Serveis UPF
Els principals serveis de caràcter general per donar suport i orientació acadèmica i
professional als doctorands són els següents:
5.2.1. Oficina de Postgrau i Doctorat
Aquesta Oficina s’encarrega del manteniment d’una intranet adreçada als doctorands de la
UPF (Secretaria Acadèmica del Doctorat), accessible a través del següent enllaç:
https://www.upf.edu/intranet/secretariadoctorat/?cg_opciomenu=SECRETARIA%20DOCTORATS&cg_menu=MNCG_EST_UPF).
Aquesta intranet recull tota la informació que pot resultar d’utilitat a un estudiant de
doctorat durant la seva participació en el programa: guies de la universitat i dels estudis de
doctorat, informació sobre els tràmits acadèmics, informació sobre la matrícula, informació
sobre el carnet d’estudiant, informació sobre el document d’activitats i el pla de recerca,
informació sobre el format de la tesi doctoral i el repositori TDX, informació sobre beques i
ajuts adreçades als estudiants de Doctorat, informació sobre la normativa aplicable als
estudis de Doctorat i informació sobre el calendari acadèmic. Així mateix, aquesta intranet
permet consultar l’expedient acadèmic, modificar les dades personals i/o econòmiques,
sol·licitar la devolució de preus públics, sol·licitar certificats acadèmics, sol·licitar el certificat
63

de lectura de tesi i sol·licitar el títol de doctor. Per a més informació sobre la intranet de
l’Oficina
de
Postgrau
i
Doctorat,
vegeu
el
següent
enllaç:
https://www.upf.edu/intranet/secretariadoctorat/?cg_opciomenu=SECRETARIA%20DOCTORATS&cg_menu=MNCG_EST_UPF
L’Enquesta EVSOE indica que la satisfacció dels estudiants del Doctorat en Dret amb el tracte
dispensat pel personal de l’Oficina de Postgrau i Doctorat (7,8 sobre 10) és una mica superior
al nivell de satisfacció general a la UPF (7,6 sobre 10) [vegeu l’evidència Enquesta EVSOE
(2016)].
5.2.2. Escola de Doctorat
L'Escola de Doctorat informa als doctorands, a través de la seva pàgina web, dels programes
de Doctorat impartits per la UPF, del programa de Doctorat Industrial, de les beques
predoctorals i premis que poden sol·licitar, així com de la normativa reguladora dels estudis
de Doctorat. Per a més informació sobre l’Escola de Doctorat, vegeu el següent enllaç:
https://www.upf.edu/escola-doctorat/
5.2.3. Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK)
a) Formació inicial
El CLIK ofereix cada any el programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU)
amb l’objectiu de proporcionar formació bàsica en docència al professorat de la Universitat,
d'acord amb els paradigmes docents que marca l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
(EEES). Aquest programa s’adreça a professorat de nova incorporació a la UPF que vulgui
millorar les seves estratègies docents, a professorat de la UPF amb contracte vigent que faci
més de 2 anys que imparteix docència i que vulgui adquirir noves eines per millorar la seva
qualitat docent i a docents i investigadors de la UPF amb contracte vigent que estiguin
cursant un programa de postgrau (màster, doctorat) o que s'hagin doctorat en els darrers
tres anys. Per a més informació sobre aquest programa, vegeu l’enllaç següent:
https://www.upf.edu/web/clik/formacio-inicial
En el curs 2016-2017, un doctorant de la UCA de Dret, que s’iniciava com a professor novell,
va participar en aquest programa.
b) Programa CÍCLIKS
CÍCLIKS és un programa de formació adreçat als estudiants de doctorat de la UPF que inclou
cursos per a l'impuls de la recerca i el desenvolupament professional. El programa està
64

organitzat pel CLIK en col·laboració amb l’Escola de Doctorat. Per a més informació sobre
aquest programa, vegeu l’enllaç següent: https://www.upf.edu/web/clik/formaciodoctorands
Acció formativa (curs 2016-2017)

Dates

Ponent

How can research and teaching work together?
Teaching in Culturally and Linguistically Diverse
University Classrooms

26/05/2017
05/05/2017

Paul Blackmore
Mireia Trenchs

Oral communication of scientific content. Keys for
communicating your research effectively.

1,8,15/03/2017

Emma Rodero

After your PhD... wake up and face reality!

01/12/2016

Roberto Suárez

Your post-PhD dream job: Academic or not?

14/06/2016

Lynn McAlpine

Acció formativa (curs 2017-2018, 1er trimestre)

Dates

Ponent

From Draft to Submission: Publishing an Article or
Book Chapter in English
How to design a scientific poster that is
communicatively effective

20/10/2017 –
17/11/2017
01/12/2017

Susan Frekko

Cómo aprovechar la información de las patentes para
no duplicar esfuerzos en la investigación (*)

12/12/2017

OEPM (Oficina
de patents i
marques)

Jaume Fatjó

En el curs 2016-2017, un doctorand va participar en el curs “Oral Communication of
Scientific Content. Keys for Communicating your Research Effectively”. En el curs 2017-2018
(primer trimestre), un doctorand ha fet el curs “From Draft to Submission: Publishing an
Article or Book Chapter in English”.
c) Formació contínua
El CLIK també ofereix formació contínua a tot el personal docent i investigador de la UPF. Les
activitats formatives són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que
pot presentar-se en els processos d’acreditació AQU i ANECA. Per a més informació sobre
aquest programa, vegeu l’enllaç següent: https://www.upf.edu/web/clik/formacio-continua
S’indiquen a continuació l’oferta formativa i el nombre de participants de la UCA de Dret:
Acció formativa (curs 2016-2017)

Nombre total de participants

Charismatic teaching techniques

1

Educació i tècnica de la veu

1

Eines per avaluar les teves publicacions per les convocatòries
de l'AQ, ANECA, etc: factor d'impacte, quartil, index h, etc
How can research and teaching work together?
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1
2

Metodologies i estratègies per a la igualtat de gènere a l'aula

1

Neurociència i innovació educativa

1

Publicació en accés obert: els drets d'autor, les llicències CC i
polítiques europees i estatals (H2020, Plan Estatal)

1

Teaching in Culturally and Linguistically Diverse University
Classrooms

2

WEBINAR Infografia: aprèn a representar la
informació gràficament
Writing great papers in high impact journals: an introduction
for researchers
Acció formativa (curs 2017-2018, primer trimestre)

3
6
Nombre total de participants

Comprendre críticament textos digitals i en paper

1

d) Formació en llengües
El CLIK ofereix formació especialitzada en llengües a tot el personal docent i investigador de
la UPF. L'objectiu prioritari és promoure l'ús de les terceres llengües per tal d'impulsar i
incentivar el multilingüisme en la docència i facilitar al professorat que millori les seves
competències lingüístiques, en particular en anglès i en català. L'oferta institucional de
formació en llengües es completa amb els cursos que ofereix Idiomes UPF. Per a més
informació
sobre
aquest
programa,
vegeu
l’enllaç
següent:
https://www.upf.edu/web/clik/formacio-llengues
S’indiquen a continuació l’oferta formativa i el nombre de participants de la UCA de Dret:

Acció formativa (curs 2016-2017)

Nombre total de
participants

Basic catalan for teachers
Curs general anglès Advanced (C1.1)

2
2

English for Digital Communication
Oral Fluency in English (nivell avançat)

1
1

Oral Fluency in English (nivell intermedi)

1

Pour une communication plus fluide en français

2

Skills for Teaching in English Programme (STEP Programme)
WEBINAR: Turnitin, programari de detecció de plagi o coincidències a
l'Aula Global

1

Writing Academic Articles (sense experiència prèvia)

1

1

5.2.4. Biblioteca / Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI):
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La UPF constitueix un referent en el panorama universitari espanyol en la implantació del
model CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Recerca).

El model CRAI significa la integració, en un espai comú, de tots els serveis i recursos
relacionats amb les tecnologies i els recursos de la informació que els estudiants necessiten
en el desenvolupament de la seva activitat a la universitat. Aquesta concentració comporta
una major facilitat d’ús i un millor aprofitament dels recursos. A la Biblioteca/CRAI els
estudiants troben aquells espais, recursos i serveis necessaris per poder dur a terme les
seves tasques acadèmiques. Aquest disseny organitzatiu propicia, a més, la implementació
de nous serveis i la posada a punt de nous espais (per al treball en grup, per exemple) amb
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nous i millors equipaments i una visió integradora dels serveis i els professionals que els
presten.
Així doncs, la Biblioteca/CRAI és una unitat fonamental de suport a la docència i a
l’aprenentatge a la UPF.
Els trets més característics i definidors dels serveis que la Biblioteca/CRAI presta als seus
usuaris, professors i estudiants, per materialitzar la seva missió, són els següents:
a)

Amplitud d'horaris

La Biblioteca/CRAI té un horari d’obertura de 17 hores de dilluns a divendres i d’11 o 15
hores els dissabtes i dies festius. Concretament, l’horari d’obertura és:

b)



De dilluns a divendres: de 08.00 h a 01.00 h de la matinada.



Dissabtes i festius: de 10.00 h a 21.00 h (a 01.00 h durant el període de les tres
convocatòries d’exàmens de cada curs acadèmic).
Recursos d'informació

La Biblioteca compta amb un fons bibliogràfic i de recursos electrònics d’accés remot molt
complet i en constant creixement. És molt important assenyalar que la col·lecció
bibliogràfica, com la Biblioteca i com la pròpia UPF, és fruit d’una trajectòria cronològica
curta: des de 1990, any del seu naixement, s’ha posat a disposició de la comunitat
universitària un conjunt d’informació, tant en suport paper com d’accés electrònic, molt
rellevant i que dóna resposta a la pràctica totalitat de les necessitats de docència i
aprenentatge de la comunitat universitària.
L’increment del nombre de volums de monografies se situa en una mitjana anual d’entre
30.000 i 40.000 volums per any, la qual cosa suposa un creixement sostingut i continuat de la
col·lecció i mostra l’esforç constant de la UPF per crear i mantenir una col·lecció que doni
resposta a les necessitats informatives de la comunitat universitària.
Tots els fons estan a disposició de tots els usuaris, sigui quina sigui la seva seu. El catàleg és
únic i els documents poden ésser traslladats d’una seu a una altra a petició dels usuaris que
ho necessitin.
Pel que fa a la informació electrònica, cal assenyalar la seva accessibilitat completa, ja que, a
més de la seva disponibilitat des de les instal·lacions de la Biblioteca i de tota la UPF, tots els
membres de la comunitat universitària tenen accés als recursos d’informació electrònics des
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de qualsevol ordinador extern mitjançant el SARE (Servei d’Accés als Recursos Electrònics),
que permet un accés fàcil, permanent i segur.
La Biblioteca disposa de diferents eines per facilitar l’accés i l’ús dels recursos electrònics.
Concretament, cal assenyalar les guies temàtiques, que són una selecció, basada en criteris
de qualitat, de recursos d’informació d’un àmbit temàtic específic. Les guies, creades i
actualitzades per part del personal bibliotecari amb la col·laboració del professorat, també
permeten accedir a les bases de dades, els llibres i les revistes electròniques especialitzades
subscrites per la Biblioteca. Les guies compten, a més, amb el suport d’un butlletí periòdic
per a la difusió de les novetats. Una de les guies temàtiques està especialitzada en l’àmbit
del Dret i compta amb els recursos més rellevants d’aquest àmbit, agrupats per tipologies
documentals i per subàmbits temàtics més específics.
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També destaca el repositori institucional, el Repositori Digital de la UPF, com una font de
materials i recursos d’utilitat per a la docència i l’aprenentatge.
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c) Instal·lacions i equipaments a disposició dels estudiants
La Biblioteca/CRAI compta amb una ràtio de 7,14 estudiants per lloc de lectura. Aquesta
ràtio situa la UPF entre les primeres posicions del sistema universitari espanyol.
Llocs disponibles a la Biblioteca/CRAI
CRAI de la Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del Campus
Universitari Mar

Total

1.184

445

279

1.908

Espais de la Biblioteca/CRAI
La distribució de la
superfície útil dels espais
de la Biblioteca/CRAI és
la següent:
Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del Campus
Universitari Mar

Total

8.142 m2

2.142 m2

1.258 m2

11.542 m2

Cal assenyalar que les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI són accessibles a persones amb
discapacitats de mobilitat.
També és important destacar el fet que a la Biblioteca / CRAI de Ciutadella un dels
ordinadors d'ús públic està equipat amb programari i maquinari específic per a persones
amb limitacions visuals.
d) Espais específics de treball:
Cabines de traducció
Sales de treball en grup
Espais per a estudiants de postgrau (doctorat i màster)
Sales de visionat
HackLab UPF
Aules d’informàtica i tallers a disposició dels estudiants:
Nombre d’aules i tallers: 37
Nombre d’ordinadors disponibles: 1.205
Sistema operatiu: d’arrencada dual Windows/Linux
Programari disponible:


Programari d’ofimàtica: Word, Excel, Access, etc.
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Programari específic de l’àmbit audiovisual: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, etc.



Programari específic de les cabines de traducció: Audacity, DejaVuX 7.5, Systran 3.0,
etc.



Programari lliure



Accés a Internet



Client de correu electrònic



Programari específic per a la docència



Accés a eines i plataforma d’ensenyament virtual (e-learning)



Xarxa: tots els ordinadors disposen de connexió a la xarxa. Tots els campus disposen
de pràcticament el 100 % de cobertura de xarxa sense fil, amb accés a EduRoam.

e) Àmplia oferta de serveis
L’oferta de serveis per als usuaris és molt àmplia. La relació dels serveis de suport a
l’aprenentatge, prestats pel personal de la Biblioteca i del Servei d’Informàtica, als quals tots
els estudiants tenen accés, és la que es detalla a continuació. La informació sobre les
condicions i característiques de la prestació poden consultar-se a la pàgina web
http://www.upf.edu/bibtic:


Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)



Servei d’informació bibliogràfica



Punt d’Atenció de TIC



Bibliografia recomanada



Gestor de bibliografies



Formació en competències informacionals i informàtiques (CI2)



Acreditació de les competències informàtiques (ACTIC)



Suport a la utilització de la plataforma d’ensenyament virtual (e-learning) (La
Factoria)



Suport a la realització de treballs acadèmics (La Factoria)



Assessorament en la gestió de drets d’autor (La Factoria)



Préstec de documents en diverses modalitats: préstec UPF, préstec consorciat (CSUC)
i préstec interbibliotecari



Equips informàtics (escàners, etc.) i audiovisuals



Préstec d’ordinadors portàtils



Préstec d’equipaments audiovisuals



Reserva d’espais específics (sales de treball en grup, cabines de traducció, etc.)



Servei d’impressió i reprografia

La informació sobre les condicions i característiques en la seva prestació es pot consultar a la
pàgina web www.upf.edu/bibtic.
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Novament, l’Enquesta EVSOE indica que la satisfacció dels estudiants del Doctorat en Dret
amb la informació rebuda de la Biblioteca i amb el tracte dispensat pel personal de la
mateixa (7,5 i 8,2, respectivament, sobre 10) és superior al nivell de satisfacció general a la
UPF (7,1 i 7,8, respectivament, sobre 10) [vegeu l’evidència Enquesta EVSOE (2016)].
5.2.5. Servei d’informàtica
La Secretaria de la UCA de Dret facilita a cadascun dels doctorands un usuari, una
contrasenya i les instruccions per poder accedir a la xarxa de la UPF. Per a més informació
sobre
l’accés
a
la
xarxa
UPF,
vegeu
el
següent
enllaç:
http://www.upf.edu/bibtic/serveis/equipaments/aulesInfo/.
El Servei d’Informàtica posa a disposició dels estudiants de doctorat un “Punt d’Atenció de
TIC” al taulell de la Biblioteca/CRAI del Campus de la Ciutadella per resoldre de manera
ràpida i immediata les incidències informàtiques més habituals (accés a la xarxa, la Wifi i
l’Eduroam,
configuració
d’ordinadors
propis,
etc.).
Més
informació:
https://www.upf.edu/bibtic/informatica/atencio/patic/#c1;
https://www.upf.edu/bibtic/_pdf/tripport.pdf.
També
ofereix
als
doctorands
un
servei
de
préstec
de
portàtils
(https://fluvia.upf.edu/prestec_portatils/portatils.php). La inscripció a aquest servei té
vigència fins al final de cada curs acadèmic. Per a més informació sobre aquest servei, vegeu
el següent enllaç: https://www.upf.edu/bibtic/serveis/prestec/prest-por.html.
Finalment, posa a disposició dels doctorands altra informació útil. Per exemple, la informació
sobre els serveis Google Apps, sobre equipaments i espais, sobre formació en competència
digital, sobre programari, sobre impressió i reprografia, guies i tutorials diverses, etc.
(https://www.upf.edu/bibtic/informatica/).
Els resultats de l’Enquesta EVSOE posen de manifest que el nivell d’adequació dels
programes informàtics disponibles (7,2 sobre 10) és, de mitjana, superior al nivell de
satisfacció general a la UPF (6,5 sobre 10) [vegeu l’evidència Enquesta EVSOE (2016)].
5.2.6. Punt d’informació a l’estudiant (PIE)
El PIE és el servei d’atenció personalitzada –presencial, telefònica o online– que la UPF posa
a disposició dels doctorands per informar-los i orientar-los sobre l’organització, el
funcionament i les activitats de la UPF, i per poder fer els tràmits i les gestions dels
procediments acadèmics i d’extensió universitària. El PIE és un servei que s’ofereix a la
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Biblioteca/CRAI de tots els campus. Per a més informació sobre el PIE, vegeu el següent
enllaç: http://www.upf.es/bibtic/pie
L’Enquesta EVSOE indica que el nivell de satisfacció dels estudiants del Doctorat en Dret
amb el tracte dispensat pel personal del PIE (7,7 sobre 10) és superior al nivell de satisfacció
general a la UPF (7,4 sobre 10) [vegeu l’evidència Enquesta EVSOE (2016)].
5.2.7. Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)
El SACU organitza, en primer lloc, activitats i serveis culturals com l'Aula d'Escena, el concurs
de Sant Jordi, el concurs de bandes, i altres activitats de dinamització cultural dins i fora de la
UPF. En segon lloc, gestiona la participació en lligues internes i competicions
interuniversitàries de diferents esports. També organitza activitats de formació esportiva i
gestiona convenis per a la utilització d'instal·lacions esportives per a la comunitat
universitària. En tercer lloc, el SACU fomenta i dóna suport a la participació dels estudiants
en els òrgans de govern, col·laborant amb el Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF), i a les
activitats de les associacions d'estudiants. També fomenta i recolza la participació dels
estudiants en activitats associatives i de debat. En quart lloc, impulsa projectes
de voluntariat en el marc de la responsabilitat social universitària. Finalment, el SACU
gestiona el programa d'esportistes d'alt nivell, el suport a estudiants amb necessitats
especials, el Servei d'Assessorament Psicològic (SAP), el conveni amb residències per a
estudiants de la UPF i les pràctiques extracurriculars de la UPF. Per a més informació sobre el
SACU, vegeu el següent enllaç: https://www.upf.edu/sacu/es/.
L’Enquesta EVSOE recull que el nivell de satisfacció dels estudiants del Doctorat en Dret amb
aquest servei (5,5 sobre 10) és superior al nivell de satisfacció general a la UPF (5,1 sobre 10)
[vegeu l’evidència Enquesta EVSOE (2016)].
5.2.8. Servei de Carreres Professionals
Aquest servei desenvolupa programes que afavoreixin el vincle entre l’etapa de formació
acadèmica i la vida professional. Entre d’altres serveis i activitats, organitza pràctiques en
empreses, una borsa de treball, una fira d’ocupació (UPFeina), presentacions d’empreses,
informació per treballar a l’estranger, i informació sobre orientació acadèmica,
assessorament laboral, borses de treball en línia i ajudes, col·legis professionals, ONG, treball
temporal, etc. Per a més informació sobre el Servei de Carreres Professionals, vegeu el
següent enllaç: http://www.upf.edu/carreres-professionals/.
5.2.9. Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA)

74

Aquesta oficina dóna suport als estudiants internacionals durant la seva estada a la UPF. Per
a
més
informació
sobre
l’OMA,
vegeu
el
següent
enllaç:
(http://www.upf.edu/international/contact/sri.html).
5.2.10. Idiomes UPF
El servei d’idiomes de la UPF cobreix les necessitats dels membres de la comunitat
universitària de la UPF pel que fa a la formació i a la certificació de llengües, proporcionantlos la competència lingüística, tant en català i en espanyol com en llengües estrangeres,
imprescindible per a una projecció multilingüe dins de l'àmbit social, acadèmic i professional.
Amb aquesta finalitat, ofereix un ampli ventall de cursos que tracten de respondre a les
diferents necessitats lingüístiques de la comunitat UPF i del públic extern. Per a més
informació
sobre
el
servei
d’Idiomes,
vegeu
el
següent
enllaç:
https://www.upf.edu/web/idiomesupf
5.2.11. Adquisició de llibres i de material de papereria
L’edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella posa a disposició dels doctorands una
llibreria i papereria. Per a més informació sobre aquests serveis, vegeu el següent enllaç:
http://www.upf.edu/campus/serveis/llibreria.html
5.2.12. Cafeteries
Tots els campus de la UPF disposen d’un servei de cafeteria amb menús a preus molt
assequibles per als estudiants (http://restaurantesuniversitas.com/ca/r-lluria/).
5.2.13. UPF Alumni
Aquest servei permet localitzar antics companys d’estudis o de feina, participar activament
en els clubs i en les trobades de promocions que organitza, i estar informat de notícies
relacionades amb els companys de la Universitat. Per a més informació sobre el UPF Alumni,
vegeu el següent enllaç: https://www.upf.edu/web/alumni
En termes generals, l’Enquesta EVSOE posa de manifest que el nivell de satisfacció dels
estudiants del Doctorat en Dret amb els equipaments i serveis externalitats de la universitat
(Aula Global, aules, aules d’informàtica, bar-restaurant, servei de fotocòpies, neteja,
seguretat, accés amb transport públic) és superior al nivell de satisfacció general de la UPF,
llevat pel que fa al servei de bar-restaurant, que es valora en un 5,5 respecte el 5,8 que
obté la universitat [vegeu l’evidència Enquesta EVSOE (2016)]. Atès que aquest servei és
completament aliè a l’esfera de control del Doctorat, no es preveu cap acció de millora en
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aquest àmbit.
Serveis Programa de Doctorat en Dret
El programa de Doctorat en Dret de la UPF ofereix, a més, els següents serveis de suport
específics al procés d’aprenentatge:


Sessió introductòria: la sessió introductòria és una sessió adreçada als estudiants de
primer any que imparteix la coordinadora del programa de Doctorat al començament de
curs. En aquesta sessió, la coordinadora els dóna la benvinguda i els explica l’organització i
continguts del programa (informació sobre els cursos i sessions metodològiques
obligatòries, sobre l’assistència obligatòria a seminaris organitzats pel Departament de
Dret, sobre com elaborar el pla de recerca, etc.) i els diferents mecanismes d’avaluació.



Sessió de valoració dels cursos obligatoris i orientació sobre el projecte de recerca: un
cop finalitzats els cursos presencials d’assistència obligatòria, la coordinadora del
programa de Doctorat reuneix els estudiants de primer any per fer una valoració conjunta
de les sessions docents i del professorat que les ha impartit. Així mateix, la sessió té com a
objectiu proporcionar orientació sobre l'elaboració del Projecte de recerca que han de
defensar al final del curs acadèmic. Com s’ha comentat anteriorment, aquesta sessió
informal de valoració dels cursos de formació es complementa amb la realització
d’enquestes escrites o online, d’acord amb allò previst en el pla de millora de l’Informe
de seguiment. En el curs 2017-2018, aquesta enquesta s’ha distribuït electrònicament,
mitjançant formularis de Google (vegeu l’evidència “Correu electrònic sobre l’Enquesta
interna de Satisfacció dels doctorands”). Així mateix, des del curs 2016-2017, la
coordinadora del programa organitza una reunió amb els estudiants matriculats al
programa per posar en comú qüestions, problemes i suggeriments de millora vinculades
tant al funcionament general del programa com a la relació amb els directors o
directores de tesi. També s’aprofiten aquestes reunions per comentar possibles dubtes o
problemes amb l’aplicatiu informàtic de seguiment del doctorat.



Tutories amb el tutor/director de la tesi doctoral: els estudiants de doctorat compten,
des de la seva matriculació al programa, amb un tutor, que sol coincidir la majoria de
vegades amb la figura del director de tesi. El tutor/director està a la disposició dels
estudiants per resoldre els dubtes de caràcter acadèmic que se’ls puguin plantejar durant
el seu procés d’aprenentatge.



Suport del personal administratiu de la UCA de Dret: el programa de Doctorat en Dret
compta amb el suport administratiu d’una persona de la Secretaria de Dret. El personal de
suport assessora i orienta els estudiants en totes aquelles qüestions de caràcter
administratiu que es plantegen durant la realització del programa (procediment de
preinscripció i matrícula, expedició de certificats, informació sobre els horaris,
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funcionament de l’aplicatiu “Seguiment tesis doctorals”, informació sobre el dipòsit i
lectura de la tesi doctoral, tràmits acadèmics, etc.).
L’Enquesta EVSOE indica que el nivell de satisfacció dels estudiants amb el tracte dispensat
pel personal de la Secretaria del Programa de Doctorat és quasi excel·lent (8,5 sobre 10) i,
en qualsevol cas, superior al nivell de satisfacció general a la UPF (8,1 sobre 10). Així
mateix, el nivell de satisfacció dels estudiants del Doctorat en Dret amb la informació
rebuda sobre les activitats del Departament i sobre els tràmits administratius i acadèmics és
valorat en 7,4 i 7,3 (sobre 10), respectivament, en relació al 6,9 i 6,6, respectivament, a la
UPF [vegeu l’evidència Enquesta EVSOE (2016)].
L’Enquesta de satisfacció dels doctorands (2018) també destaca, entre els aspectes més ben
valorats del programa de doctorat, el suport ofert per part de la Secretaria del Departament
(4,5 sobre 5), l’accés a la informació rellevant sobre el programa (4,2 sobre 5), l’aplicatiu de
supervisió i seguiment de la tesi doctoral (4,1 sobre 5) i els recursos materials a disposició
dels doctorands per fer la tesi (3,8 sobre 5) [vegeu l’evidència Resultats de l’enquesta de
satisfacció dels doctorands (2018)].
Els Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de tesi (2018) també posen de
manifest que els directors de valoren força positivament els recursos que ofereix la UPF als
seus doctorands (4,1), però encara valoren millor el suport ofert per la Secretaria del
Departament als doctorands (4,6) [vegeu l’evidència Resultats de l’enquesta de satisfacció
dels directors de tesi amb el programa de doctorat en Dret (2018)].
Finalment, atesos els resultats de l’enquesta que havia fet tradicionalment la Secretaria de
Dret sobre el nivell de satisfacció dels doctorands amb els seus serveis–i que es va deixar de
fer en el curs 2016-2017 al ser substituïda per l’Enquesta EVSOE-, el pla de millora de
l’Informe de seguiment va preveure dues accions de millora en aquest subestàndard:


D’una banda, actuar davant els òrgans responsables per fer possible que la sol·licitud de
certificats oficials –diferents del Certificat Acadèmic Personal (CAP)- i el pagament de la
taxa corresponent es pogués fer telemàticament. La implantació d’aquesta acció de
millora ha resultat complex, atès que és un tràmit compartit per tots els programes de
Doctorat gestionats per la UPF, però s’hi continuarà treballant en els cursos vinents.



D’altra banda, enviar des de la Secretaria de Dret tots els correus electrònics adreçats als
doctorands en les tres llengües oficials de la UPF (català, castellà i anglès), atès
l’increment a partir del curs 2014-2015 d’estudiants estrangers. Aquesta mesura s’ha
implementat a partir del curs 2016-2017 (vegeu l’evidència Exemples de correus
electrònics adreçats als tres estudiants en els tres idiomes oficials de la UPF).
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats
6.1 Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el
perfil formatiu pretès.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
Les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents amb el perfil de
formació pretès.
6.1.1. Activitats formatives del primer any
Durant el primer any, els doctorands del programa de Doctorat en Dret són avaluats a partir
de les següents activitats formatives:


L’assistència a dos cursos de formació obligatoris impartits per professors estrangers de
reconegut prestigi internacional.
Els cursos de formació obligatoris impartits en el curs 2016-2017 foren els següents:


“Writing a PhD in EU Law”, impartit per la professora Monica Claes (Maastricht
University). La primera part del curs consistí en una introducció general sobre com
escriure una tesi doctoral en dret, prestant especial atenció a les diferents tradicions
nacionals i les diferents subdisciplines del dret. S'hi van abordar aspectes com la
definició d'una pregunta de recerca i el disseny del projecte, i es van treballar
diferents tipus de recerca jurídica. També es va reflexionar sobre la distinció entre la
investigació 'black letter law' i l'anàlisi contextual de la llei, i es va analitzar el paper
que poden tenir altres disciplines (com ara les ciències polítiques, la sociologia o
l’economia) en la investigació jurídica. La segona part del curs se centrà en el dret de
la UE i en l’anàlisi de les tendències actuals de la investigació jurídica en el dret
comunitari.



“Methodology of Public Comparative Law”, impartit pel professor Roberto
Toniatti (Università degli Studi di Trento). Aquest curs estudiava el mètode comparat
com a complement de la metodologia jurídica, especialment en l’àmbit del Dret
públic. S’ocupava, en particular, del paper del mètode comparat en la globalització
del Dret i la integració europea, i en la interacció del dret comparat amb les diferents
tradicions jurídiques, amb el mètode històric i amb les dificultats de la traducció
jurídica.
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En el curs 2017-2018 només s’ha pogut impartir, per causa de força major, un únic curs:
“Law and Society in Latin America”, a càrrec de Paola Bergallo (Universidad Torcuato di
Tella). El curs consisteix en una introducció a l'estudi empíric del dret i la societat a
l’Amèrica Llatina. A les primeres classes es dóna una visió general del desenvolupament
del moviment Law and Society al continent. El curs continua amb una enquesta d'estudis
sociodemogràfics sobre, per exemple, per què les persones obeeixen la llei; quins són els
desafiaments que planteja la implementació de la llei, el seu compliment, l’existència de
llacunes, etc.; què explica l'expansió del poder judicial i la mobilització legal; o com
funcionen els règims jurídics comparats i transnacionals empírics. Al centrar-se en
aquestes preguntes, el curs introdueix els estudiants a (a) estratègies de recerca en
ciències socials que inclouen enfocaments qualitatius, quantitatius i comparatius, i (b)
metodologies de recerca com enquestes, entrevistes, observacions de participants o
etnografia. L'estudi d'aquestes qüestions sòcio-jurídiques clau i d’aquests mètodes de
recerca s'aplica a temes com l'accés a la justícia; drets socials com els drets a la salut, als
aliments i a l’habitatge; desigualtats basades en categories de gènere, classe i altres tipus
de discriminació; justícia ambiental i institucions de drets humans, indicadors i mesures.
Els estudiants són avaluats d’aquests cursos mitjançant la realització d’un treball final.
Per a una mostra d’aquests treballs, vegeu les evidències Mostra de treballs del curs
Writing a PhD in EU Law amb avaluació positiva, Mostra de treballs del curs
Methodology of Public Comparative Law amb avaluació positiva, Mostra de treballs del
curs Law and Society in Latin America amb avaluació positiva.
La realització d’aquests cursos permet assolir les següents competències del programa:
(1) Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de
recerca relacionats amb aquest camp;
(2) Assolir un nivell de competència que incorpori el coneixement i l'anàlisi del dret en el
seu conjunt o bé en un dels diferents àmbits normatius que l'integren;
(3) Fer una anàlisi crítica, una avaluació i una síntesi d'idees noves i complexes en el
camp del dret;
(4) Dissenyar i implementar adequadament una recerca acadèmica en l'àmbit del dret.
La idoneïtat dels cursos per a assolir les competències esmentades es posa de relleu en
els bons resultats obtinguts pels estudiants. En efecte, en el curs 2016-2017, només 2
estudiants matriculats al programa van rebre una avaluació negativa en els cursos
obligatoris del programa de Doctorat. Per la seva banda, en el curs 2017-2018 no hi ha
hagut cap suspès en el curs obligatori.
La implementació de l’acció de millora prevista en l’informe de seguiment per millorar el
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nivell de satisfacció dels doctorands, consistent en promoure una major flexibilitat en el
sistema d’avaluació dels dos cursos de formació obligatoris, s’ajornarà al curs 20182019. En el curs 2016-2017, aquesta mesura no es va poder implementar perquè, quan
es va dissenyar l’acció de millora el desembre del 2016, els cursos obligatoris ja havien
finalitzat i els doctorands estaven en la fase final d’elaboració dels seus treballs. En el
curs 2017-2018 tampoc s’ha pogut implementar perquè només s’ha pogut impartir un
dels cursos obligatoris [“Law and Society in Latin America”, per la Prof. Paola BERGALLO
(Universidad Torcuato Di Tella)]. L’altre curs obligatori es va haver de suspendre per
causa de força major, en tant que el professor el va cancel·lar a darrera hora per motius
estrictament personals.
Malgrat les impossibilitats comentades en el paràgraf anterior, en el curs 2016-2017 es
van adoptar mesures per incrementar el nivell de satisfacció dels estudiants amb els
cursos obligatoris. En particular, la Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret va aprovar
un procediment per seleccionar els dos professors estrangers de reconegut prestigi
internacional que serien convidats a impartir els dos cursos de caràcter obligatori en el
Programa en Doctorat en Dret. Les bases del procediment es poden consultar en
l’evidència Procediment per seleccionar els professors que impartiran els cursos
obligatoris del Programa de Doctorat en Dret. En la primera convocatòria d’aquest
procediment, els professors de la UCA de Dret van proposar quatre candidats: prof. Paola
BERGALLO (Universidad Torcuato di Tella), prof. Fabrizio CAFAGGI (European Law Institute),
prof. Richard HYLAND (Rutgers University), prof. Gerard C. ROWE (Europa-Universität
Viadrina). Els dos professors seleccionats foren la prof. Paola BERGALLO (Universidad
Torcuato di Tella) i el prof. Fabrizio CAFAGGI (European Law Institute), atès que la
Comissió considerà que els cursos proposats per aquests dos professors tenien un
contingut suficientment transversal i, per tant, permetrien iniciar tots els doctorands,
amb independència del seu àmbit d’especialització, en la investigació jurídica a nivell
internacional. Així mateix, els esmentats cursos els dotaria de les competències i
habilitats necessàries per comprendre les diferents metodologies i tècniques de recerca,
els processos de documentació científica i la redacció responsable de treballs de recerca
(vegeu l’evidència Acta 1/2017, de 31 de maig del 2017, de la Comissió Acadèmica del
Doctorat en Dret).
Més recentment, la Comissió executiva de la UCA de Dret ha valorat positivament les
següents peticions de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret (vegeu l’evidència
Acta 9/2017, de 21 de desembre, de la Comissió Executiva), que seran aprovades
definitivament per l’esmentada Comissió abans de la finalització del curs 2017-2018:
a) Reduir el nombre de cursos obligatoris a 1 a partir del curs 2018-2019. En particular,
s’impartirà un únic curs de 26 hores, de caràcter marcadament transversal i
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instrumental (per exemple, sobre eines estadístiques, interpretació lògica per
juristes, mètodes empírics, etc.). Aquesta acció de millora és coherent amb la mesura
que imposa l’assistència, a partir del curs 2018-2019, a 5 seminaris de les àrees de
coneixement tant en el primer com en el segon any del programa, ja que facilita que
els doctorands puguin rebre formació sobre les matèries específiques sobre les quals
tracta el seu projecte de recerca.
b) Modificar el procediment per seleccionar els professors estrangers de reconegut
prestigi internacional convidats a impartir els cursos caràcter obligatori en el
Programa en Doctorat en Dret. Aquest procediment s’adaptarà al canvi en el nombre
de cursos obligatoris i es convocarà bianualment.


L’assistència a diverses sessions sobre metodologia jurídica. Els doctorands han
d’assistir a 4 sessions de metodologia jurídica impartides per diversos professors de la
UCA de Dret que destaquen per la seva activitat recercadora: el Dr. Pablo Pareja Alcaraz
(professor de Dret internacional públic i relacions internacionals), la Dra. Esther Farnós
Amorós (professora de Dret Civil), el Dr. Víctor Ferreres Comella (professor de Dret
Constitucional) i el Dr. Josep Lluís Martí Marmol (professor de Filosofia del Dret).
Aquestes sessions no s’avaluen mitjançant la realització d’un exercici escrit, sinó a partir
de l’assistència a les mateixes, que és obligatòria.
La realització d’aquestes sessions permet assolir les següents competències del
programa:
(1) Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de
recerca relacionats amb aquest camp;
(2) Assolir un nivell de competència que incorpori el coneixement i l'anàlisi del dret en el
seu conjunt o bé en un dels diferents àmbits normatius que l'integren.
(3) Dissenyar i implementar adequadament una recerca acadèmica en l'àmbit del dret.
Atès que alguns estudiants han manifestat l’existència de solapaments de continguts en
aquestes sessions, la Comissió Acadèmica de Doctorat ha acordat, com a acció de millora
a implementar en el curs 2018-2019, la reducció d’aquestes sessions a tres, una de les
quals es dedicarà monogràficament a com elaborar un bon projecte de recerca. De fet,
en el segon trimestre del curs 2017-2018 ja s’ha previst la celebració d’una sessió
interactiva sobre com elaborar un bon projecte d'investigació, dirigida als estudiants del
primer curs, que coordinarà el Sr. Felipe Rey, un doctorand que està a punt de dipositar
la seva tesi doctoral. Aquesta sessió permetrà que els doctorands puguin consultar i
compartir aquells dubtes i interrogants que sorgeixen en les primeres fases d'elaboració
del projecte de recerca.
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L’assistència a un mínim de cinc seminaris organitzats per la UCA de Dret de la UPF. Els
doctorands han d’assistir, durant el primer any del programa, a un mínim de 5 seminaris
organitzats per la UCA de Dret. En el curs 2016-2017 es van organitzar un total de 242
activitats a la UCA de Dret, sota la forma de seminaris, jornades o congressos.
Novament, aquestes sessions no s’avaluen mitjançant la realització d’un exercici escrit,
sinó a través de l’assistència, que és obligatòria. Els estudiants han d’acreditar la seva
assistència al curs i l’aprofitament obtingut mitjançant la presentació d’un formulari
(vegeu l’evidència Formulari d'assistència als seminaris organitzats per les àrees de
coneixement de la UCA de Dret).
L’assistència a aquests seminaris permet assolir les següents competències del
programa:
(1) Assolir un nivell de competència que incorpori el coneixement i l'anàlisi del dret en el
seu conjunt o bé en un dels diferents àmbits normatius que l'integren.
(2) Realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
La Comissió Acadèmica de Doctorat ha acordat, com a acció de millora pel curs 20182019, que els doctorands hagin d’assistir a 5 seminaris de les àrees de coneixement
tant en el primer com en el segon any del programa. Aquest canvi incentivarà la seva
presencialitat a partir del segon curs i, a més, contribuirà a què els estudiants de
doctorat tinguin una vinculació més estreta amb les activitats dels grups de recerca de la
UCA de Dret i puguin contribuir a la dinamització dels seus projectes col·lectius.



El projecte de recerca. En el curs 2016-2017, un total de 29 doctorands van defensar el
seu projecte davant d’una Comissió avaluadora formada per tres professors doctors de la
UCA de Dret nomenats per la coordinadora del programa (vegeu la composició dels
tribunals del curs 2016-2017 en l’evidència Llistat de les comissions avaluadores dels
projectes de recerca).
Durant la sessió d’avaluació, els estudiants van disposar d’uns quinze minuts
aproximadament per presentar el seu projecte. A continuació, els membres de la
Comissió els van formular preguntes i els van demanar aclariments sobre el mateix
(vegeu una mostra de projectes de recerca en l’evidència Mostra de projectes de recerca
amb avaluació positiva). En finalitzar la sessió, la Comissió comunicà a l’estudiant la seva
qualificació (apte o no apte) i la documentà en l’acta de qualificació.
El projecte de recerca, que inclou la informació essencial sobre la tesi doctoral que
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pretén dur a terme, permet assolir les següents competències:
(1) Fer una anàlisi crítica, una avaluació i una síntesi d'idees noves i complexes en el
camp del dret;
(2) Dissenyar i implementar adequadament una recerca acadèmica en l'àmbit del dret;
(3) Aplicar de manera rigorosa els mètodes de recerca propis de les ciències jurídiques a
l'àmbit concret del dret que sigui objecte d'estudi.
Novament, la configuració actual del projecte de recerca es considera adequada per a
l’assoliment de les competències esmentades. Una bona mostra d’aquesta adequació
s’adverteix en les qualificacions obtingudes pels estudiants. En el curs 2016-2017, només
1 estudiant va rebre una qualificació de “No apte” en el projecte de recerca. Aquest
estudiant podrà tornar a defensar el pla de recerca en un termini màxim de 6 mesos. Si,
en aquesta segona defensa, torna a obtenir una qualificació de “no apte”, causarà baixa
del programa de Doctorat.


La jornada doctoral. Des del curs 2016-2017, el programa de Doctorat en Dret de la UPF
organitza, en el tercer trimestre del curs acadèmic, unes jornades doctorals per facilitar
que els estudiants de doctorat puguin presentar algun aspecte del seu treball de recerca i
alhora debatre i intercanviar idees amb la resta de doctorands del programa.
En el curs 2017-2018, aquesta jornada doctoral es dividirà en dues parts: d’una banda, hi
haurà una sessió "Rin4’ Dret", en la qual aquells estudiants que hagin decidit participar en
el concurs Rin4’ de la UPF podran presentar en quatre minuts el seu tema de recerca i
rebre feedback de la resta d'assistents. La resta de la jornada es destinarà a les
presentacions d'aquells doctorands que tinguin interès en exposar i debatre algun aspecte
del seu treball de recerca durant 15 minuts. Per orientar la discussió es comptarà amb la
col·laboració d'alguns professors de la UCA de Dret.

Finalment, el programa de Doctorat en Dret també promou la participació dels estudiants en
altres activitats formatives de caràcter optatiu com, per exemple:


Participació en el concurs Rin4’. Rin4’ és una iniciativa pionera en els centres acadèmics
del país que es va organitzar per primera vegada a la UPF en el curs 2014-2015. El Rin4’
és una competició en la qual els estudiants de doctorat de la UPF presenten, oralment i
durant 4 minuts, la seva recerca a un públic no especialitzat. La iniciativa busca
promoure les habilitats comunicatives dels doctorands i, alhora, acostar la ciència i el
coneixement científic a un públic interdisciplinar i sense coneixements en la matèria. En
concret, el projecte persegueix un triple objectiu: (i) incentivar que els doctorands de la
UPF incorporin en la seva formació les capacitats i tècniques més efectives per
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transmetre i divulgar coneixement de manera entenedora; (ii) contribuir a què els futurs
recercadors prenguin consciència de la rellevància de transferir coneixement científic a
un públic no especialitzat, en sintonia amb la vocació de servei públic de les universitats;
(iii) apropar la ciència, el coneixement i la recerca que es realitza a la Universitat a un
públic no especialitzat.
Les presentacions són valorades per la seva significació acadèmica, la claredat en
l’exposició, i la seva capacitat i habilitat de transmetre i captar l’audiència en general. Els
participants poden utilitzar elements de suport audiovisual, malgrat que la paraula és
l’element que ha de vertebrar la comunicació.
El Rin4’ consta de quatre categories de premis: primer, segon, tercer i especial del
públic, dotats amb 900, 600, 300 i 200 euros, respectivament. El guanyador del premi
especial del públic és escollit per l’auditori present en la gran final i, de fet, pot ser un
dels escollits pel jurat per al primer, segon o tercer premi.
Per a més informació sobre aquest projecte, vegeu https://www.upf.edu/web/rin4.


The EUROPAEUM Scholarship Programme. Es tracta d’un programa internacional
d’activitats acadèmiques dirigides a doctorands, que té una durada de 2 anys i es realitza
a diverses universitats europees de primer nivell. Per més informació, vegeu el link
https://europaeum.org/europaeum-scholars-programme/

D’acord amb allò que s’ha establert en l’estàndard 1 d’aquest autoinforme, totes les
mesures aprovades pels òrgans interns competents de la UCA en relació a les activitats
formatives del programa de Doctorat en Dret seran incorporades a la memòria de verificació
de la titulació, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación Ciencia y Deporte,
després del procés d’acreditació. Per tant, es proposa com a acció de millora, i alhora com a
compromís del Centre, incorporar a la memòria de verificació els canvis en les activitats
formatives del programa de Doctorat en Dret no més tard d’un any des de la finalització del
procediment d’acreditació. Així mateix, s’aprofitarà aquesta modificació de la memòria per
actualitzar els seus continguts i per incorporar possibles canvis normatius que hi hagi hagut a
la UPF.
6.1.2. Activitats formatives del segon any i posteriors – Tesi doctoral
Durant els anys 2 i posteriors del programa de Doctorat en Dret, els doctorands són
avaluats a partir de les següents activitats formatives:


El document d'activitats que recull totes les activitats formatives que el doctorand
realitza al llarg dels seus estudis, inclosa la jornada doctoral (sobre aquesta activitat
formativa, vegeu supra el subapartat 6.1.1).
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El pla de recerca.



Els informes del director de tesi i, si escau, del codirector.

Abans que finalitzi el tercer curs acadèmic del programa –o el cinquè curs acadèmic si es va
autoritzar la dedicació al programa a temps parcial– des que va tenir lloc la primera
matriculació, el doctorand ha de dipositar la seva tesi doctoral com a pas previ al seu acte de
defensa. Per dur a terme el dipòsit, el doctorand ha de presentar la següent documentació:
(1) la declaració d’autoria de la tesi doctoral; (2) l’imprès de “Dipòsit de la tesi doctoral”; (3)
la proposta de tribunal de la tesi doctoral; i (4) cinc exemplars en paper de la tesi doctoral
(els models d’impresos estan disponibles a https://www.upf.edu/intranet/secretariadoctorat/?cg_opciomenu=SECRETARIA%20DOCTORATS&cg_menu=MNCG_EST_UPF).
Aquesta documentació també s’haurà de presentar en format electrònic.
Si la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat autoritza el dipòsit, la tesi doctoral
haurà d’estar dipositada a la Biblioteca de la UPF durant un període de 10 dies hàbils des de
l’endemà de la data de dipòsit per tal que els doctors de la Universitat puguin examinar-la i
adreçar, si escau, un escrit a la Comissió Acadèmica amb les consideracions que creguin
oportunes. Si no autoritza el dipòsit, la Comissió haurà de justificar la seva decisió davant
del doctorand i el director de tesi. En cas de dubte sobre si la tesi doctoral reuneix els
requisits de qualitat necessaris per autoritzar el seu dipòsit, la Comissió Acadèmica del
programa de Doctorat sol·licitarà l’opinió d’un expert extern a la UPF.
La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat ha d’autoritzar també la defensa de la tesi
doctoral un cop transcorregut els 10 dies hàbils de dipòsit de la tesi i dins del termini de dos
mesos.
La realització i defensa de la tesi doctoral suposa la culminació del procés formatiu del
doctorand i permet acreditar l’assoliment de les següents competències:
(1) Fer una anàlisi crítica, una avaluació i una síntesi d'idees noves i complexes en el camp
del dret;
(2) Dissenyar i implementar adequadament una recerca acadèmica en l'àmbit del dret;
(3) Aplicar de manera rigorosa els mètodes de recerca propis de les ciències jurídiques a
l'àmbit concret del dret que sigui objecte d'estudi;
(4) Plantejar i resoldre des del punt de vista teòric i metodològic problemes aplicats al dret;
(5) Contribuir a través d'una recerca original, que ampliï les fronteres del coneixement del
dret, al desenvolupament d'un corpus substancial, del qual una part o tota mereixi la
publicació nacional o internacional; i
(6) Fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç en el coneixement del dret en
els vessants teòrics i pràctics, en el marc d'una societat basada en la cognició.
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Una mostra de tesis doctorals llegides a la UCA de Dret es pot consultar en el Repositori de
tesis
doctorals
que
gestiona
la
Biblioteca
de
la
UPF:
https://www.upf.edu/web/doctorats/tesis-doctorals
6.1.3. Valoració de les activitats formatives
Per tal de fer una valoració de la qualitat de les activitats formatives esmentades, cal tenir en
compte dos elements: d’una banda, allò que estableixen les enquestes de valoració que es
distribueixen entre els directors de tesi i els estudiants; d’altra banda, la tesi doctoral.
Els Resultats de l’enquesta de satisfacció dels directors de tesi (2018) posen de manifest
que la valoració que fan els tutors de les competències adquirides pels doctorands és molt
bona, ja que supera els 4 punts (sobre 5) en tots els ítems avaluats [a) comprensió
sistemàtica d’un camp d’estudi; b) la capacitat de concebre, dissenyar, o crear un procés
substancial de recerca; c) la capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del
coneixement a través d’una recerca original] [vegeu l’evidència Resultats de l’enquesta de
satisfacció dels directors de tesi (2018)].
Pel que fa a la valoració dels estudiants, des del curs 2016-2017 la coordinadora del
programa de Doctorat organitza una reunió amb tots els estudiants matriculats al programa
de doctorat per posar en comú qüestions, problemes i suggeriments de millora vinculades
tant al funcionament general del programa com a la relació amb els directors o directores de
tesi. Així mateix, distribueix entre els estudiants una enquesta sobre la qualitat de la
docència rebuda en els cursos de formació i en les sessions metodològiques per avaluar
possibles canvis en els continguts, la metodologia i el sistema d’avaluació [vegeu les
evidències Enquesta del programa de Doctorat en Dret sobre les activitats formatives
obligatòries (català, castellà, anglès)]. En el curs 2017-2018, un total de 20 estudiants
(62,5%) ha participat en l’enquesta sobre el curs de formació Law and Society in Latin
American i, 19 estudiants (59,38%), en l’enquesta sobre les sessions metodològiques.
D’entre els resultats d’aquesta enquesta, mereixen ser destacats els següents indicadors:


Enquesta sobre les sessions de metodologia jurídica:
o Un 73,7% dels estudiants ha puntuat entre 7-10 la pregunta “els continguts
del curs li han estat útils i han complert les seves expectatives”.
o Un 79,1% ha puntuat entre 7-10 la pregunta “la metodologia ha resultat
adequada pel desenvolupament òptim del curs”.
o Un 79% ha puntuat entre 7-10 la pregunta “el format del curs ha estat
adequat per a assolir els objectius”.
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o Un 84,3% ha puntuat entre 7-10 la pregunta “en general, estic satisfet amb el
desenvolupament del curs”.


Enquesta sobre el curs Law and Society in Latin American:
o Un 60% dels estudiants ha puntuat entre 7-10 la pregunta “els continguts del
curs li han estat útils i han complert les seves expectatives”.
o Un 70% ha puntuat entre 7-10 la pregunta “la metodologia ha resultat
adequada pel desenvolupament òptim del curs”.
o Un 65% ha puntuat entre 7-10 la pregunta “el sistema d’avaluació ha estat
adequat”.
o Un 75% ha puntuat entre 6-10 la pregunta “en general, estic satisfet amb el
desenvolupament del curs”.
o Un 75% ha puntuat entre 7-10 la pregunta “en general, estic satisfet amb
l’actuació del docent”.

Per a més informació sobre els resultats d’aquesta enquesta, vegeu les evidències Resultats
de l’enquesta sobre les sessions de metodologia jurídica i Resultats de l’enquesta sobre el
curs Law and Society in Latin American.
D’altra banda, la tesi doctoral és el principal indicador de l’assoliment per part dels
estudiants de les competències que es descriuen en la memòria de verificació del programa.
La tesi doctoral permet sintetitzar els coneixements adquirits al llarg del programa. Així
mateix, obliga als estudiants a plantejar un objecte d’estudi, a gestionar la informació sobre
el tema plantejat i a analitzar-la críticament fins que siguin capaços de redactar de forma
coherent un treball acadèmic. Finalment, tot i que el treball és el principal resultat de l’esforç
individual de cada estudiant, genera la necessitat de relacionar-se amb diferents actors
relacionats amb el tema objecte d’estudi (el seu tutor-director, els professors de la UCA de
Dret, d’altres estudiants del programa que estiguin fent recerca sobre temes similars, entre
d’altres).
A l’hora de determinar si s’han assolit les competències preteses, els responsables del
programa compten amb diversos instruments: el contingut del pla de recerca, els informes
dels directors de la tesi doctoral i l’acte de defensa de la tesi. Un cop avaluada la tesi, els
tutors-directors poden constatar que els estudiants són capaços de fer una anàlisi crítica,
una avaluació i una síntesi d'idees noves i complexes en el camp del dret; dissenyar i
implementar adequadament una recerca acadèmica en l'àmbit del dret; aplicar de manera
rigorosa els mètodes de recerca propis de les ciències jurídiques a l'àmbit concret del dret
que sigui objecte d'estudi; plantejar i resoldre des del punt de vista teòric i metodològic
problemes aplicats al dret; contribuir a través d'una recerca original, que ampliï les fronteres
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del coneixement del dret i fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç en el
coneixement del dret en els vessants teòrics i pràctics.

6.2 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa
de doctorat.
1. TESIS DOCTORALS LLEGIDES – QUALIFICACIÓ EXCEL·LENT - CUM LAUDE
Des de la implantació del RD 99/2011, s’han llegit un total de 26 tesis doctorals (vegeu
l’evidència Tesis doctorals generades en el marc del RD 99/2011).
Un total de 18 tesis doctorals defensades van rebre una qualificació d’Excel·lent–Cum
Laude. Les 8 restants va ran rebre una qualificació d’Excel·lent. Valorem aquest resultat molt
positivament, ja que s’ha insistit molt des de la Comissió Acadèmica de Doctorat en crear
una cultura d’exigència pel que fa als cum laude, que es reflecteix en les instruccions que es
donen al tribunal (vegeu l’evidència Informació pels membres de tribunals de tesi sobre
l’acte de defensa i la qualificació de la tesi doctoral).

Excel·lent - Cum
Laude

8; 30,77%
18; 69,23%

Excel·lent

2. MENCIÓ INTERNACIONAL AL TÍTOL DE DOCTOR
La Menció Internacional és una qualificació honorífica que es concedeix en addició al títol de
doctor, que inclourà en el seu anvers la menció “Doctor Internacional”. Per a poder demanar
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la menció, els doctors han de complir els requisits següents:


Haver realitzat, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de
doctor, una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució
d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o fent
treballs de recerca. L'estada i les activitats han d’haver estat avalades pel director i
autoritzades per la comissió acadèmica, i s’han d’haver incorporat al document
d'activitats del doctorand.



Haver redactat i presentat una part (com a mínim, el resum i les conclusions) de la
tesi doctoral en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el
camp de coneixement del doctorand, diferent de qualsevol de les llengües oficials a
Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, informes i experts
procedeixen d'un país de parla hispana.



Disposar d’un informe sobre la tesi de, com a mínim, dos experts doctors pertanyents
a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola.



Comptar, com a mínim, amb un membre del tribunal avaluador de la tesi que sigui un
expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no
espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada
supra.



Efectuar la defensa de la tesi a la UPF.

La sol·licitud de la menció "Doctor Internacional" s’ha de realitzar abans de tramitar el Títol
de Doctor (vegeu l’evidència “Sol·licitud de menció internacional al títol de doctor”). El
Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat atorgarà o denegarà la Menció i, la Secretaria de
Dret, en notificarà la resolució a l’interessat.
Des de la implantació del RD 99/2011, un total de 8 tesis doctorals (de 26), que representen
un 30,77% del total, han rebut la menció internacional al títol de doctor (vegeu l’evidència
“Percentatge de mencions amb menció internacional”).


Dr. Darian Heim (acord de 21.12.2016)



Dr. Marcos Antonio Andrade Moreno (acord de 19.7.2017)



Dr. Miquel Mirambell Fargas (acord de 18.10.2017)



Dr. Ignasi Torrent Oliva (acord de 22.11.2017)



Dra. Montserrat Solé Truyols (acord de 22.11.2017)



Dra. Claudia Patricia Alvarado Bedoya (acord de 20.12.2017)



Dr. Jorge Ernesto Roa Roa (acord de 24.1.2018)



Dr. Omar Vázquez Sánchez (acord de 24.1.2018)
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La majoria d’aquestes mencions s’han atorgat a doctors que van defensar la seva tesi
doctoral en el curs 2017-2018:

1

2015-2016
2016-2017

2

2017-2018
5

3. ABANDONAMENTS
Curs acadèmic

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

13

11

2

0

% abandonament

14,29

9,73

1,52

0,00

Curs de la cohort

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

11

6

5

4

32,35

19,35

19,23

10,81

Total
abandonament

Total
abandonament
% abandonament

La taxa d’abandonament del programa de Doctorat en Dret s’ha reduït dràsticament des del
curs 2014-2015 (14,29%) fins el curs 2016-2017 (1,52%). Aquesta dada es valora molt
positivament, en tant que demostra que els processos d’admissió al programa i els
mecanismes de supervisió i tutorització dels doctorands estan funcionant correctament.
4. RÈGIM DE DEDICACIÓ I PRÒRROGUES
Els 26 doctorands van cursar la tesi a temps complert i, per tant, havien de dipositar-la en un
termini de tres anys a comptar des de la matriculació en el programa (vegeu l’evidència
Durada mitja de programa de doctorat a temps complet - parcial).
Cal destacar que, dels 26 doctors, 8 van defensar la tesi dins del termini de tres anys; 9 van
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demanar 1 any de pròrroga i 9 en van demanar dos. Si ens centrem en els doctorands que
van llegir la tesi en el curs 2016-2017, observem que 3 doctors no van demanar cap
pròrroga, 5 en van demanar una i, 4, en van demanar dues. Pel que fa als doctorands que
han llegit la tesi en el curs 2017-2018, 1 doctor no va demanar cap pròrroga, 1 en va
demanar una i, 6, en van demanar dues.
5. RESULTATS CIENTÍFICS DERIVATS DE LES TESIS DOCTORALS
Les tesis doctorals dels doctors de la UPF es poden consultar, en la seva versió original, en el
repositori
de
tesis
doctorals
de
la
Biblioteca
de
la
UPF
(https://www.upf.edu/bibtic/publicar/tesis/tdx.html).
Així mateix, les principals aportacions d’aquestes tesis s’han recollit en forma de
monografies i articles de revista i, en ocasions, han estat guardonades amb premis a tesis
doctorals:


El passat mes de maig del 2016, l’editorial B de f Montevideo-Buenos Aires publicà la
monografia “Responsabilidad por los delitos atroces. Genocidio y lesa humanidad.
Estructuras institucionales inicuas y responsabilidad penal internacional” del Dr.
Mario Martín PEREIRA GARMENDIA.



La tesi doctoral del Dr. Fernando ALCANTARILLA HIDALGO va rebre el premi Defensa 2016
del Ministeri de Defensa. Aquest premi a la recerca estava dotat amb 8.000 euros,
una figura en bronze de Miguel de Cervantes i un diploma acreditatiu
(http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2016/07/DGC-160704-premiosdefensa-2016.html).
A més, la seva tesi doctoral serà publicada per l’editorial NetCom2 i pel Ministeri de
Defensa.



El desembre del 2016, el Dr. Gerard GRAMÁTICA BOSCH publicà la monografia “Los
acuerdos abusivos en las sociedades mercantiles: el delito del Art. 291 CP” a
l’editorial Atelier.



El Dr. Martí ROVIRA I SOPEÑA ha publicat diversos articles relacionats amb la seva tesi
doctoral: RODRIGUEZ, J.; ROVIRA, M. “Assessing discrimination in Correspondence
Studies”, Sociological Methods and Research (2017); KURTOVIK, E.; ROVIRA, M.
“Contrasts in the hidden obstacles to re-entry in the labour market based on criminal
records between The Netherlands and Spain”, European Journal of Criminology
(2016; http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477370816675375); ROVIRA
M., “El estigma de los antecedentes penales en el mundo laboral. Un estudio
experimental”, Revista española de investigación criminológica (2017).



El Dr. Miquel MIRAMBELL FARGAS està en procés de publicació de la tesi en format
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monografia
una
editorial
internacional
(https://www.elevenpub.com/law/reeksen/international-commerce-andarbitration).


La Dra. Cristina SOBRINO GARCÉS ha enviat un article a la revista electrònica InDret
(www.indret.com), que es publicarà en el número 1/2018.



La Dra. Mariona ROSELL LLORENS ha publicat l’article "Los eSports: una nueva
modalidad deportiva", Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y Entretenimiento
(2016) i l’article "eSport Gaming: the rise of a new sports practice", Sport, Ethics and
Philosophy, vol. 11, issue 4, 2017, pp. 464-476. També ha publicat articles divulgatius
al diari online "iusport.com".



El Dr. Darian HEIM ha publicat els articles “‘Old’ Natives and ‘New’ Immigrants:
Beyond Kymlicka's Space-Time Criteria for Granting Group-Rights”, Migration
Letters, 13 (2), 2016, pp. 214–227; “The Gift of Babel – Linguistic Justice, State
Policies, and Migrants' Mother Tongue”, Gritim Working Paper Series No. 27, 2016.



El Dr. Javier DÍAZ NOCI ha publicat els següents articles relacionats amb la seva tesi
doctoral: “Authors' Rights and Audiences: Does Intellectual Property Protection Apply
to User-Generated Content? A Comparative Legal Study of Online News”, Sur le
journalisme, 4(2), 2015, pp. 72-83; “¿De qué hablan los medios cuando hablan de
propiedad intelectual? Un análisis comparativo de contenido en la prensa de
calidad”, Periodística (16), 2015; “Common law y Civil law. Derecho de autor y obra
informativa”, Telos: cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad (97), 2014, pp.
103-113. També ha publicat diversos capitols de llibre: “Copyright and usergenerated contents for mobile devices. News, entertainment, and multimedia”, a
Ana Serrano Tellería (ed.), Between the public and private in mobile communication,
1 ed. Routledge, 2017, pp. 200-217; “Authors' Rights: Journalists, Audiences and
News Organizations”, a Carles Singla et al. (Eds.), Shaping the Future of News Media,
1 ed. Integrated Journalism in Europe. European Commission; 528057-LLP-1-2012-1ES-ERASMUS-FEXI; 2016. p. 27-58; “Copyright and News Reporting. A Comparative
Legal Study of Companies', Journalists' and User's Rights” a Koldobika Meso et al.
(eds.), Active audiences and journalism: analysis of the quality and regulation of the
user generated contents, 1 ed. Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País
Vasco, 2015, pp. 183-210; “Let's make them pay: A comparative legal study of the socalled Google tax in Europe and Brazil”, a Javier Diaz Noci, VI CONGRESO
INTERNACIONAL DE CIBERPERIODISMO Y WEB 2.0. Las audiencias como garante de la
calidad de la información en los cibermedios, 1 ed. Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, 2014, pp. 62-71. FInalment, també ha participat en
l’elaboració del següent report: Holderness, Mike Danbury, Richard Minero, Gemma
Rubí i Puig, Antoni; Díaz Noci, Javier, Copyright and news reporting: towards new
business models and legal regulations?, Universitat Pompeu Fabra, Departament de
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Comunicació, 2016.
Alguns doctors també van realitzar estades de recerca durant la seva participació en el
programa. Per exemple, el Dr. Miquel MIRAMBELL FARGAS va realitzar les següents estades:
Juristische Fakultät der Universität Basel (Suïssa; gener-maig 2016), Max-Planck-Institut für
auslandisches und internationales Privatrecht (Hamburg; desembre 2016-març 2017). El Dr.
Marcos Antonio ANDRADE MORENO va realizar una estada de recerca de tres mesos a la
Université de Fribourg (Suïssa). La Dra. Mariona ROSELL LLORENS va realizar una estada d’un
curs acadèmic (curs 2012-2013) a la University of Edinburgh. Finalment, el Dr. Darian Heim
va realitzar una estada a la Oxford University (octubre-desembre 2015) i al European
University Institute de Florència (abril 2016).
6.3 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
ENLLAÇ AL PORTAL D’EVIDÈNCIES
L’enquesta sobre inserció laboral dels doctors que va dur a terme l’AQU (promocions 20112012 i 2012-2013), i l’informe de valoració que ha realitzat la UPF sobre els resultats de la
mateixa, no ens aporten indicadors d’inserció laboral del programa, en tant que l’enquesta
només fou contestada per dos doctors del programa de Doctorat en Dret i, a més, fa
referència a les promocions 2011-2012 i 2012-2013.
Si tenim en compte les respostes facilitades informalment o via correu electrònic pels
nostres doctors durant el mes de desembre del 2017, podem concloure que els resultats
quantitatius dels indicadors d’inserció laboral són molt adequats, ja que tots els doctors
sota el RD 99/2011 dels quals disposem dades estan ocupant llocs de treball relacionats
amb l’àmbit del Dret i relacionats o molt relacionats amb les qualificacions i els
coneixements adquirits al doctorat, o bé estan ampliant la seva formació en l’àmbit del
Dret.


El Dr. Mario Martín PEREIRA GARMENDIA va treballar, entre l’1.10.2014 i el 9.3.2015,
com a professor de Dret penal a l’Àrea de Dret penal de la UPF (Barcelona).



El Dr. Gerard GRAMÁTICA BOSCH és en l’actualitat soci fundador de l’Estudi d’advocats
Gramàtica-Ferrari-Gramàtica (http://www.estudio-gramatica.com.ar/). Així mateix,
treballa com a professor a la Facultat de Dret i Ciències Socials de la Universitat de
Córdoba (Argentina).



El Dr. Fernando J. ALCANTARILLA HIDALGO treballa com a funcionari lletrat del Tribunal
Constitucional.
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El Dr. Martí ROVIRA I SOPEÑA fou professor visitant de Criminologia a l’Àrea de Dret
penal de la UPF (Barcelona) i, en l’actualitat, està duent una estada de recerca en el
marc d’una borsa de viatge per a recent doctors concedida per la UCA de Dret per
facilitar la seva desvinculació de la UPF.



En Dr. Miquel MIRAMBELL FARGAS està cursant un programa LL.M. a la Bucerius Law
School (Hamburg) i, simultàniament, està fent pràctiques en el Departament de
Konfliktlösung und Schiedsgerichtsbarkeit del despatx d'advocats International White
& Case (Frankfurt).



La Dra. Cristina SOBRINO GARCÉS compagina la seva condició d’autònoma amb la de
professora associada a la Universitat de Girona.



El Dr. Marcos ANDRADE MORENO encara està gaudint del període d’orientació
postdoctoral de la seva beca FPU, de manera que continua vinculat contractualment
a la UPF.



Els Drs. Carlos ARA TRIADÚ i Sergi MORALES MARTÍNEZ treballen com a advocats a
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira S.L.P.



La Dra. Mariona ROSELL LLORENS és Gestora de Projectes al Consorci de Serveis
Universitatis de Catalunya, per al Programa Serra Húnter de la Generalitat de
Catalunya i les Universitats Catalanes. Alhora, és professora associada de la UCA de
Dret de la UPF.



El Dr. Darian HEIM treballa com a Strategy & Business Developer, Dribia Data
Research S.L.



El Dr. Javier DÍAZ NOCI és Catedràtic del Departament de Comunicació de la UPF.

Aquest resultat confirma les expectatives indicades pels estudiants del Doctorat en Dret que
van contestar l’Enquesta EVSOE, un 33% dels quals optava, com a preferència de futur,
poder continuar treballant en l’àmbit del dret un cop acabat el programa [vegeu l’evidència
Enquesta EVSOE (2016)]. En l’Enquesta de satisfacció dels doctorands (2018) es manté
aquesta preferència, ja que pràcticament les 60 respostes dels doctorands manifesten la
preferència per seguir treballant, preferiblement combinant l’exercici de l’advocacia amb la
docència i la recerca [vegeu l’evidència Enquesta de satisfacció dels doctorands (2018)].
Atès que es considera necessari que la pròpia UPF reculli de forma centralitzada dades
sobre la inserció laboral dels seus graduats, es proposa com a acció de millora treballar de
manera conjunta amb la UPEQ perquè en els propers cursos s'implementi un sistema
institucionalitzat de recollida de dades sobre inserció laboral a la UPF.
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Estat

centre, universitat)

Nivell (programa de doctorat,

Implica modificació?

Terminis

Responsable

Prioritat

Accions proposades

Objectius a assolir

Identificació de les causes

Diagnòstic

Estàndard

Origen de la proposta

4. Valoració i proposta del pla de millora

Informe de
Coordinadora del Curs
valoració del
El perfil d’ingrés recomanat no El perfil d’ingrés recomanat Fer explícit i públic el Fer explícit i públic el perfil d’ingrés
Programa de
1.1
Alta
programa de
2017- Sí
Assolit
seguiment
és explícit ni públic
no és explícit ni públic perfil d’ingrés recomanat
recomanat
Doctorat
Doctorat
2018
2017
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Informe de
valoració del
1.1
seguiment
2017

Algunes línies de recerca
tenen pocs doctorands

Establir com a criteri intern de
Fomentar l’elecció de les valoració en el procés de selecció
Coordinadora del Curs
Algunes línies de recerca
Programa de En
línies de recerca que no l’objectiu de millorar l’equilibri en el Alta
programa de
2018- No
tenen pocs doctorands
Doctorat procés
tenen doctorands
número de doctorands de les
Doctorat
2019
diverses línies de recerca
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1)

Fer obligatòria l’aportació
d’una carta de suport d'un
investigador de la UCA de Dret
amb disposició
Dotar la Comissió
a dirigir o codirigir la tesi
Acadèmica de Doctorat
doctoral
d’instruments
Dificultats per a prioritzar
2) Considerar positivament les
Dificultats per a prioritzar les
addicionals per a
les candidatures quan la
propostes de recerca que
candidatures quan la
prioritzar les
Autoinforme
demanda supera l’oferta
s’adeqüin a les línies de recerca
Coordinadora del Curs
demanda supera l’oferta
candidatures
Programa de En
d’acreditació 1.1
clàssiques de l’àmbit del Dret i Alta
programa de
2018- Si
Doctorat procés
2018
Superació del nombre
a les línies de recerca de
Doctorat
2019
Superació del nombre màxim
Evitar que se superi el
màxim d’estudiants de nou
projectes de recerca
d’estudiants de nou ingrés
nombre màxim
ingrés
competitius.
d’estudiants de nou
3) Establir com a criteri intern de
ingrés
valoració en el procés de
selecció l’objectiu de millorar
l’equilibri en el número de
doctorands de les diverses
línies de recerca.
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Necessitat d’incorporar a la
memòria de verificació els
canvis aprovats internament
Autoinforme
en relació al perfil d’ingrés i
d’acreditació 1.1
els requisits d’admissió,
2018
d’actualitzar els seus
continguts i d’incorporar els
canvis normatius que hi ha
hagut a la UPF

Necessitat d’incorporar a la
Incorporació a la
memòria de verificació els memòria de verificació
Incorporar a la memòria de
canvis aprovats
dels canvis aprovats
verificació els canvis aprovats
internament en relació al internament en relació al
internament en relació al perfil
Curs
perfil d’ingrés i els requisits
perfil d’ingrés i els
Coordinadora del
Programa de
d’ingrés i els requisits d’admissió, Alta
2018- Sí
Pendent
d’admissió, d’actualitzar els requisits d’admissió,
Doctorat en Dret
Doctorat
actualitzar els seus continguts i
2019
seus continguts i
actualització dels seus
incorporar els canvis normatius que
d’incorporar els canvis continguts i incorporació
hi ha hagut a la UPF
normatius que hi ha hagut dels canvis normatius
a la UPF
que hi ha hagut a la UPF

Dificultats en la utilització de
l’aplicatiu informàtic
Informe de
Coneixement parcial o
Utilització de l’aplicatiu Formació específica sobre l’aplicatiu
Secretaria de Dret; Curs
“Seguiment tesis doctorals”
Programa de En
seguiment 1.2
inexacte del funcionanent
de forma correcta i
adreçada a doctorands i a tutors- Alta
Servei
2018- No
per parts dels doctorands i/o
Doctorat procés
2016
de l’aplicatiu
periòdica
directors i codirectors de tesi
d’Informàtica
2019
dels tutors-directors i
codirectors de tesi
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Duplicitat de fonts
d’informació sobre alguns
Informe de
Solapament o duplicitat
aspectes del Doctorat en el
seguiment 2.1 d’informació sobre el Doctorat
web UPF (especialment, pel
2016
en diferents webs UPF
que fa als procediments
d’admissió i matrícula)

Unificació de la
informació sobre el
Doctorat que està
dispersa en diferents
webs UPF

Redissenyar les pàgines web de la
UPF que contenen informació sobre
els programes de Doctorat
Crear nova pàgina web per al
programa de Doctorat en Dret

Oficina de Postgrau
Curs
i Doctorat; Escola
Universitat i
Mitja
2017- No
Assolit
de Doctorat;
Centre
2018
Secretaria de Dret

Actualització periòdica
1. Alguna informació no
de tots els apartats de la
actualitzada en la pàgina web
pàgina web del Doctorat
del programa de Doctorat en
Crear un àmbit de treball específic
en Dret
Manca de recursos humans
Dret
en la Secretaria del Departament de
a la Secretaria del
Dret dedicat a la comunicació i la
Curs
Departament de Dret
2.1
promoció, especialitzat en les
Alta Secretaria de Dret 2017- No
pàgines web i les xarxes socials
2018
Programari web molt
Informe de
Augment de l’abast i la
rudimentari
seguiment
1. Infrautilització de Twitter
interacció del programa
2016
de Doctorat a Twitter
Informe de
seguiment
2016
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Assolit

Centre

Assolit

UOP,
Inexistència de processos
Facilitar la sol·licitud de
Manca de necessitat
OTQ,
flexibles i eficaços al SGIQ per
renovació de
Informe de
d’adaptar aquests
Adaptar al Doctorat els processos
Coordinadora del Curs
(1) sol·licitar la renovació de
l’acreditació i el procés
seguiment 3.1
processos
ja existents al SGIQ per a grau i Alta
Programa de
2017- No
l’acreditació dels programes
d’extinció o reverificació
2016
ja existents per a grau i
màster
Doctorat,
2018
de Doctorat, (2) modificar-los i
del Programa de
màster al cas del Doctorat
Secretaria de
(3) extingir-los o reverificar-los
Doctorat
Dret

Informe de
seguiment 3.2
2016

Manca d’indicadors sobre el
nivell de satisfacció dels
estudiants amb la docència
rebuda en els cursos de
formació

Realització de valoració
mitjançant reunions
informals

Centre

Assolit

Conèixer el nivell de
satisfacció dels
estudiants amb la
Coordinadora del
docència rebuda per Realitzar enquestes escrites o online
Curs
programa de
Programa de
avaluar possibles canvis
al final del període de docència Alta
2017- No
Assolit
Doctorat;
Doctorat
en els continguts, la
presencial
2018
Secretaria de Dret
metodologia i el sistema
d’avaluació utilitzat en
els cursos
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Incoherències entre els
indicadors del programa
Assegurar la coherència i
Informe de
facilitats per la Unitat de
Coordinació i comunicació
fiabilitat de les dades
seguiment 3.2 Projectes, Estudis i Qualitat millorables entre la UPEQ i
disponibles sobre el
2016
(UPEQ) de la UPF i les dades
la secretaria del centre
Programa de Doctorat
disponibles a la Secretaria del
Departament de Dret
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Treball conjunt entre l’Oficina
Tècnica de Qualitat, la UPEQ i el
centre per definir les necessitats
actuals en matèria de dades

Curs
Universitat i
Alta OTQ, UPEQ, Centre 2018- No
Assolit
Centre
2019

Creació d’un repositori web únic, en
obert, que serveixi al centre com a
font principal de dades per al
Alta
seguiment de la qualitat dels
programes

UPEQ

Curs
2017- No Univesitat
2018

Assolit

Realització de valoració
Conèixer el nivell de
Informe de
Inexistència d’enquestes de
mitjançant reunions
satisfacció dels directors Realitzar enquestes escrites o online
seguiment 3.2 satisfacció dels directors de
informals amb la
Alta
de tesi els seus
al final de cada curs acadèmic
2016
tesi
coordinadora del Programa
doctorands
de Doctorat en Dret

Autoinforme
d’acreditació 3.3
2018

No es disposa d’indicadors
sobre la qualitat en els
processos de gestió

Necessitat de revisar el
SGIQ de la UCA de Dret

Necessitat de realitzar una
Autoinforme
Cal fer una reflexió profunda
reflexió profunda sobre els
d’acreditació 3.3
sobre els indicadors dels
indicadors dels processos
2018
processos associats al SGIQ
associats al SGIQ

Incorporar dades sobre Preguntar sobre la satisfacció global
la qualitat dels processos amb la qualitat dels processos de
Mitja
de gestió associats al gestió en les enquestes dirigides als
SIGQ de la UCA de Dret
grups d’interès

Reflexionar sobre els
indicadors dels
Reflexionar sobre els indicadors dels
Alta
processos associats al
processos associats al SGIQ
SGIQ

102

UPEQ

Curs
2017- No Universitat Assolit
2018

Centre

Curs
20172018 i No
20182019

Centre

En
procés

Centre

Curs
20172018 i No
20182019

Centre

En
procés

Treball conjunt de l’Oficina Tècnica
Es detecta la necessitat
Autoinforme
Dificultat per utilitzar les
Millora la gestió dels de Qualitat, el Servei d’Informàtica i
Curs
d’unificar les diferents eines
OTQ / Informàtica /
Universitat i
En
d’acreditació 3.3
diferents eines existents i processos de qualitat del
els Centres, per al disseny i
Alta
2017- No
existents per la gestió de la
Centres
Centre
procés
2018
manca d’algunes eines
Centre
elaboració d’una eina integral de
2018
qualitat i de crear-ne de noves
gestió de la qualitat

Informe de
valoració del
4.1
seguiment
2017

Algunes línies de recerca
tenen pocs doctorands

Adoptar iniciatives en matèria de
política de professorat per
Fomentar l’elecció de les incorporar professors susceptibles
Algunes línies de recerca
línies de recerca que no de dirigir o codirigir tesis doctorals Alta
tenen pocs doctorands
tenen doctorands
en aquelles àrees de
coneixement/especialitats que ho
requereixin

Major aplicació dels
Descontent dels estudiants Transversalitat dels cursos;
Crear procediment per seleccionar
coneixements
Autoinforme
amb els continguts dels cursos manca d’adequació a les
el professor estranger de reconegut
transversals adquirits a
d’acreditació 4.1
obligatoris per falta
línies de recerca
prestigi internacional que serà
Alta
les línies de recerca
2018
d’adequació a les seves línies
específiques dels
convidat a impartir el curs de
específiques dels
de recerca específiques
estudiants
caràcter obligatori
estudiants

Centre

Curs
2018- No
2019

Centre

En
procés

Comissió
Acadèmica de
Doctorat

Curs
2016- No
2017

Centre

Assolit

Dotar els doctorands de
Directora de
Universitat,
Informe de
Insuficiència d’espais perquè Increment del nombre de les condicions de treball Cerca o habilitació de nous espais
Campus,
Curs
Centre,
En
seguiment 5.1
els doctorands puguin
doctorands i de la demanda adequades per poder
destinats específicament als
Mitja Coordinadora del 2018- No
Programa de procés
2016
realitzar la seva recerca
d’espais de treball
dur a terme la seva
doctorands
Programa de
2019
Doctorat
recerca
Doctorat,
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Autoinforme
d’acreditació
2018

Política restrictiva de concessió de
pròrrogues extraordinàries

Secretaria de Dret,
Director de la
Biblioteca/CRAI

Dificultats en la utilització de
l’aplicatiu informàtic
Informe de
Coneixement parcial o
Utilització de l’aplicatiu Formació específica sobre l’aplicatiu
Secretaria de Dret; Curs
“Seguiment tesis doctorals”
Programa de En
seguiment 5.1
inexacte del funcionanent
de forma correcta i
adreçada a doctorands i a tutors- Alta
Servei
2018- No
per parts dels doctorands i/o
Doctorat procés
2016
de l’aplicatiu
periòdica
directors i codirectors de tesi
d’Informàtica
2019
dels tutors-directors i
codirectors de tesi
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Autoinforme
d’acreditació 5.1
2018

Possibilitat d’ampliar la
durada de les beques
predoctorals a 4 anys

Possibilitat d’ampliar la
durada de les beques
predoctorals a 4 anys

Ampliar la durada de les
beques predoctorals a 4
anys

Ampliació de la durada de les
beques predoctorals a 4 anys

Coordinadora del Curs
Programa de En
Mitja Programa de
2018- No
Doctorat procés
Doctorat
2019

Ineficiències en el
Modificació recent del
Informe de
procediment de sol·licitud de
Agilitzar el procediment
Implementació, per a tots els
Curs
procediment per sol·licitar
Oficina de Postgrau
En
seguiment 5.2 certificats acadèmics diferents
de sol·licitud de
certificats acadèmics, de la
Alta
2018- No Universitat
determinats tipus de
i Doctorat
procés
2016
dels Certificats Acadèmics
certificats
possibilitat de sol·licitud telemàtica
2019
certificats
Personals
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Garantir que tots els
Enviament dels correus
Informe de
Manca de comprensió de la
doctorands reben tota la Enviament dels correus electrònics
Curs
electrònics exclusivament
Programa de
seguiment 5.2 informació enviada per correu
informació relacionada
en els tres idiomes oficials de la Alta Secretaria de Dret 2017- No
Assolit
en llengua catalana i
Doctorat
2016
electrònic als doctorands
amb el Doctorat de
universitat (català, castellà, anglès)
2018
castellana
forma comprensible

Atorgament d’una major flexibilitat
Informe de
en el sistema d’avaluació dels
Curs
Major aplicació dels
En
seguiment
Descontent dels estudiants Transversalitat dels cursos;
cursos perquè els doctorands
Coordinadora del 2018- No
coneixements
procés
amb els continguts dels cursos manca d’adequació a les
programa de
2016
puguin fer treballs finals enfocats
2019
transversals adquirits a
Programa de
6.1 de doctorat obligatoris per
línies de recerca
Doctorat;
cap a les seves línies de recerca Alta
les línies de recerca
Doctorat
falta d’adequació a les seves
específiques dels
Professors dels
específiques dels
Autoinforme
Curs
línies de recerca específiques
estudiants
cursos obligatoris
En
estudiants
d’acreditació
Reducció dels cursos obligatoris a 1
2018- Sí
procés
2018
2019

Informe de
Possibilitat de millorar el
valoració del
6.1 nombre de tesis llegides i de
seguiment
reduir la seva durada
2017

Possibilitat de millorar el
nombre de tesis llegides i
de reduir la seva durada

Augmentar el nombre de
tesis llegides i reduir la
durada mitjana
d’aquestes
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Augment del nombre de tesis
llegides i reducció de la durada
mitjana d’aquestes

Alta

Coordinadora del Curs
Programa de
programa de
2018- No
Assolit
Doctorat
Doctorat
2019

Duplicitat del contingut de
Duplicitat del contingut de les
Autoinforme
les sessions
sessions metodològiques
Evitar les duplicitats de
d’acreditació 6.1
metodològiques impartides
impartides pel professorat de
continguts
2018
pel professorat de la UCA
la UCA de Dret
de Dret

Autoinforme
Baixa presencialitat dels
d’acreditació 6.1 doctorands a partir del segon
2018
curs

Baixa presencialitat dels
doctorands a partir del
segon curs

Reducció del nombre de sessions

Coordinadora del Curs
Programa de En
Alta
programa de
2018- Sí
Doctorat procés
Doctorat
2019

Augmentar la
Obligació d’assistir als seminaris de
Coordinadora del Curs
presencialitat dels
Programa de En
les àrees de coneixement en els dos Alta
programa de
2018- Sí
doctorands a partir del
Doctorat procés
primers anys del programa
Doctorat
2019
segon curs
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Necessitat d’incorporar a la
memòria de verificació els
canvis aprovats internament
Autoinforme
en relació a les activitats
d’acreditació 6.1
formatives, d’actualitzar els
2018
seus continguts i d’incorporar
els canvis normatius que hi ha
hagut a la UPF

Necessitat d’incorporar a la Incorporar a la memòria
memòria de verificació els de verificació els canvis
Incorporació a la memòria de
canvis aprovats
aprovats internament en verificació dels canvis aprovats
internament en relació a
relació a les activitats
internament en relació a les
Coordinadora del Curs
Programa de
les activitats formatives, formatives, actualitzar activitats formatives, actualització Alta
Programa de
2018- Sí
Pendent
Doctorat
d’actualitzar els seus
els seus continguts i
dels seus continguts i incorporació
Doctorat en Dret 2019
continguts i d’incorporar
incorporar els canvis
dels canvis normatius que hi ha
els canvis normatius que hi normatius que hi ha
hagut a la UPF
ha hagut a la UPF
hagut a la UPF

Autoinforme
d’acreditació 6.3
2018

Inexistència d’una
Crear una enquesta
Creació d’una enquesta d’inserció
enquesta d’inserció laboral d’inserció laboral pròpia
Alta
laboral pròpia de la UPF
pròpia de la UPF
de la UPF

Manca de dades d’inserció
laboral recents
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UPEQ

Curs
En
2018- No Universitat
procés
2019

