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1. Presentació del programa

El programa de Doctorat en Dret de la UPF 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, a
l’hora que senyalava 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:
 En primer lloc, el nombre de places ofertes. El programa de Doctorat en Dret ofereix
35 places anuals. Aquest nombre –reduït– de places permet dur a terme processos de
selecció més estrictes, que garanteixin la captació dels millors estudiants i un excel·lent
rendiment acadèmic dels mateixos. El programa compta, en l’actualitat, amb 144
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, a banda del finançament que hagin pogut atorgar altres institucions o
universitats nacionals o estrangeres, o la pròpia UPF, un total de 21 doctorands
gaudeixen d’una beca predoctoral estatal (FPU o FPI), autonòmica (FI o Doctorat
Industrial) o del Departament de Dret de la UPF.
 En segon lloc, el nombre de tesis doctorals llegides. El programa de Doctorat en
Dret ha generat, entre els cursos 1991-1992 i 2015-2016, 201 tesis doctorals. En el
moment en què es realitza aquest informe de seguiment, 4 estudiants matriculats sota
el règim del RD 99/2011 han finalitzat amb èxit el programa.
 Finalment, el perfil cada cop més internacional del programa. Aquest perfil es posa
de manifest, d’una banda, en la procedència dels doctorands (dels 144 estudiants
matriculats, 93 tenen nacionalitat estrangera) i, de l’altra, en el rigor científic del
professorat. En aquest sentit, el programa compta amb professorat propi de la UPF amb una trajectòria investigadora acreditada a través de la publicació de treballs de
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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.

2. Procés d’elaboració de l’ISPD

El 12 de juny del 2016 va tenir lloc una primera reunió entre la Directora del Departament
de Dret, la Coordinadora del programa de Doctorat en Dret, la llavors Secretària
acadèmica del Departament de Dret –que posteriorment assumiria el càrrec de tècnica
encarregada de l’avaluació i qualitat–, la Cap de Secretaria del Departament de Dret, el
personal de suport administratiu del programa, la Directora de l'Oficina Tècnica de
Qualitat (OTQ) i alguns membres de l’Oficina de Postgrau i Doctorat (OPD) de la UPF. En
aquesta reunió es van tractar els següents aspectes del procés d’elaboració de l’informe
de seguiment:





La Guia elaborada per l'AQU per al seguiment de doctorat;
Les plantilles d'ajuda que havia preparat l’OTQ per a l'elaboració de l'informe;
El Sistema d’Informació per a la Direcció (SID) on es troben a disposició dels
responsables alguns dels indicadors per elaborar l’ISPD; i
El calendari per a l’elaboració de l’informe.

El 28 de juny del 2016, el personal de suport administratiu dels diferents programes de
Doctorat de la UPF assistí a una segona reunió amb el personal responsable de l’OTQ i
de l’OPD per posar en comú les dades i indicadors sol·licitats en l’informe, analitzar-ne el
seu abast i viabilitat, aclarir dubtes sobre la seva obtenció i presentació, detectar bones
pràctiques, etc.
Durant els mesos de juliol, setembre i octubre del 2016, el personal de suport
administratiu del programa treballà en la recopilació i sistematització de les dades per
tal que la Coordinadora del programa de Doctorat en Dret i el personal tècnic encarregat
de l’avaluació i la qualitat docent poguessin dur a terme la seva valoració.
El 24 d’octubre del 2016 i el 21 de novembre del 2016 es van enviar a l’OTQ la primera i
segona versions de l’informe, respectivament.
El 5 de desembre del 2016 s’envià a l’OTQ la versió final de l’informe per a la seva
validació.
Aquest informe fou aprovat per la Comissió Acadèmica de Doctorat el 21 de desembre
del 2016.
El 22 de desembre del 2016, l’OTQ envià l’ISPD a l’AQU.
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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.

Dades generals

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

35

35

35

35

Oferta de places (O)
Demanda (D)

57

49

58

48

1,63

1,4

1,66

1,37

Estudiants matriculats de nou ingrés

43

38

26

37

Total matriculats

43

81

107

144

Estudiants matriculats a temps parcial

11

15

19

21

25,58

18,52

15,76

14,58

15

27

36

59

34,89

33,33

33,64

64,58

Ràtio D/O

Estudiants matriculats a temps parcial (%)
Estudiants provinents d'estudis de màster d'altres universitats
Estudiants provinents d'estudis de màster d'altres universitats (%)
Estudiants amb nacionalitat estrangera
Estudiants amb nacionalitat estrangera (%)

27

51

64

93

62,79

62,96

59,81

64,58

5

8

17

21

11,63

9,88

15,89

15,28

Estudiants amb beca
Estudiants amb beca (%)

Perfil
d’ingrés
Màster UPF
Màster no
UPF
DEA
TOTAL

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

25

58,14%

21

55,26%

16

61,54%

14

37,84%

15

34,88%

12

31,58%

9

34,61%

23

62,16%

3
43

6,98%
100%

5
38

13,16%
100%

1
26

3,85%
100%

0
37

0
100%

Línies de recerca
Dret administratiu
Dret civil
Dret constitucional
Dret eclesiàstic de l'Estat
Dret financer i tributari
Història del dret
Dret internacional privat
Dret internacional públic i relacions internacionals
Dret mercantil
Dret penal – Criminologia
Dret processal
Dret romà
Dret del treball i de la seguretat social
Filosofia del dret
TOTAL
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Nombre d’estudiants
(curs 2015-2016)
5
11
16
1
4
4
0
10
2
31
2
0
6
18
115

%
4,35
9,57
13,91
0,87
3,48
3,48
0,00
8,70
1,74
26,96
1,74
0,00
5,22
15,65
100

1. 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 exigits en la memòria de verificació del títol.
a) Requisits d’admissió
Els estudiants només són admesos al programa de Doctorat si compleixen els següents
requisits de caràcter obligatori:




Tenir un títol universitari oficial de grau (o títol de llicenciat, enginyer, arquitecte,
diplomat, enginyer o arquitecte tècnic o, en el cas de les titulacions estrangeres, el
títol equivalent atorgat per una institució d'ensenyament superior acreditada) i tenir o
estar en disposició d'obtenir un títol oficial de màster universitari de com a mínim
60 crèdits ECTS (en cas de titulacions estrangeres, d’un màster equivalent a un
màster universitari espanyol, atorgat per una institució d'educació superior
acreditada).
Haver superat 300 crèdits ECTS, dels quals un mínim de 60 han de ser d'un
programa oficial de postgrau/màster universitari.

Els candidats també poden accedir al programa de Doctorat si compleixen algun dels
següents requisits:




Disposar del títol de DEA (Diploma d'Estudis Avançats) segons el Reial Decret
778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d’estudis universitaris,
l’obtenció i expedició del títol de doctor i d’altres estudis de postgrau.
Disposar de la suficiència investigadora, segons el Reial Decret 185/1985, de 23
de gener, pel qual es regula el tercer cicle d’estudis universitaris, l’obtenció i
expedició del títol de Doctor i d’altres estudis postgraduats.
Tenir un títol de grau de 300 crèdits ECTS.

En aquests tres casos no cal haver cursat un màster universitari.
En el moment de la matriculació, els candidats han d’aportar la següent documentació:











Fotocòpia del títol universitari de grau o del resguard de pagament dels drets
d'expedició del títol.
Fotocòpia de l'expedient acadèmic oficial de grau definitiu.
Si en el moment de formalitzar la preinscripció, els candidats ja han acabat els
estudis de màster universitari: (1) fotocòpia del títol de màster universitari o
fotocòpia del resguard de pagament dels drets d'expedició del títol de màster
universitari, i (2) fotocòpia de l'expedient acadèmic oficial definitiu del màster
universitari.
Si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no han finalitzat els estudis de
màster: (1) una declaració signada d'estar en disposició d'obtenir el títol de màster
universitari abans de l'inici del programa de doctorat i (2) una fotocòpia de
l'expedient acadèmic oficial provisional del màster universitari.
Una traducció jurada al català o al castellà del títol i/o l'expedient acadèmic.
Document nacional d'identitat o passaport.
Dues recomanacions o avals acadèmics (dues cartes), llevat que els estudiants
hagin cursat el Màster en Ciències Jurídiques o el Màster en Criminologia i Execució
Penal de la UPF.
Curriculum Vitae.
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En tant que la demanda de places ha estat, des del curs 2012-2013, molt superior al
nombre de places ofertes, s’ha exigit l’aportació de documentació addicional que
garanteixi una capacitat d’aprenentatge autònom i un nivell alt d’excel·lència dels
candidats. En concret, els candidats del programa també han d’aportar una proposta de
recerca.
Opcionalment, els candidats també poden aportar la següent documentació:



L’acreditació de nivell B2 de llengua anglesa.
Una carta de suport d'un investigador del Departament de Dret susceptible de ser
director de tesi. Les sol·licituds acompanyades amb carta de suport són prioritzades.
Els estudiants que no aporten una carta de suport han d'indicar l'àrea del
Departament de Dret en la qual estan interessats en fer recerca.

b) Adequació del perfil d’ingrés
Les dades que s’exposen a continuació posen de manifest que el perfil dels estudiants
del Programa de Doctorat en Dret de la UPF s’adequa als requisits d’ingrés exigits
pel programa.
El perfil dels estudiants admesos al programa no experimentà canvis significatius en
els cursos acadèmics 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. En tots aquests cursos, un
55% dels estudiants del programa procedia de Màsters propis de la UPF (especialment,
del Màster Universitari en Ciències Jurídiques, del Màster en Criminologia i Execució
Penal, del Màster en Advocacia i, més excepcionalment, del Màster en Democràcies
Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat) i un 31-35% havia cursat Màsters
en altres universitats, nacionals o estrangeres. La resta d’estudiants havia accedit al
programa per la via del Diploma d’Estudis Avançats (DEA). El curs 2015-2016
s’observà un canvi de tendència. En aquest curs, únicament un 38% dels estudiants
havia cursat un Màster a la UPF, mentre que el 62% restant l’havia cursat en una altra
universitat. Aquest increment en el nombre d’estudiants procedents d’altres universitats,
nacionals o estrangeres, posava de manifest el perfil cada cop més obert i
internacional del programa.
Pel que fa al règim de dedicació, cal destacar que la major part dels estudiants
admesos (un 85,4%) optà per cursar el doctorat a temps complet. Llevat del curs
acadèmic 2012-2013, en el qual el nombre d’estudiants matriculats a temps parcial
ascendí a 11, en la resta de cursos acadèmics els estudiants que han optat per la
dedicació parcial s’ha reduït significativament (3-4 alumnes/curs acadèmic).
Pel que fa a la procedència dels estudiants, s’observa que el percentatge d’estrangers
oscil·là entorn del 60-62% en els cursos 2012-2013, 2014-2014 i 2014-2015. En el curs
2015-2016, aquest percentatge s’incrementà al 64,58%. Si aquesta tendència es manté
o incrementa en els propers cursos acadèmics, el programa de Doctorat en Dret de la
UPF es consolidarà com un programa de perfil clarament internacional.
Des del curs 2012-2013, es requereix la presentació d'una proposta de recerca que
inclogui el tema d'investigació, l'interès i rellevància del tema, els objectius, resultats
esperats i impacte, i els motius per a triar el Programa de Doctorat en Dret de la UPF.
Aquesta informació facilita una millor selecció i adequació del perfil dels estudiants a les
línies de recerca del Departament.
Així mateix, en el procés de selecció es prioritza a aquells candidats que tenen el suport
d'un professor/a del Departament com a potencial director/a de tesi, ja que aquest aval
garanteix la supervisió d'un expert en el tema proposat.
8

2. 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 és
coherent amb el nombre de places ofertes.
L’evolució de la matrícula ha estat oscil·lant des que es va implantar el RD 99/2011 el
curs 2012-2013.
D’acord amb allò establert en la memòria de verificació, el programa de Doctorat en Dret
ofereix 35 places anuals. Aquest nombre relativament reduït de places permet fer
processos d’admissió més selectius i garantir la captació d’estudiants que puguin
culminar amb èxit la seva formació doctoral, la realització de tesis doctorals de qualitat i
un seguiment més personalitzat dels doctorands. En els cursos 2012-2013 i 2013-2014
es van cobrir totes les places. De fet, es van admetre 8 i 3 estudiants addicionals,
respectivament. En el curs 2014-2015, es van admetre 32 estudiants, però només es
van acabar matriculant 26 per causes totalment alienes al Programa (els estudiants es
van fer enrere en la seva decisió de cursar el Doctorat). En el curs 2015-2016, es van
tornar a admetre 2 estudiants per sobre de l’oferta màxima de places. Aquest major
nombre d’estudiants admesos trobava la seva justificació en alguna de les següents
raons:



El nivell d’excel·lència dels estudiants que havien realitzat la preinscripció al
programa de Doctorat;
La concessió de beques predoctorals amb posterioritat al tancament del període de
matrícula;

El nivell d’excel·lència dels estudiants es posaria de manifest en el nombre de beques
predoctorals obtingudes en el marc de convocatòries competitives estatals,
autonòmiques i internes del Departament de Dret de la UPF. En el curs 2015-2016, un
total de 21 estudiants del programa havien rebut finançament del MINECO, l’AGAUR o
el Departament de Dret de la UPF per dur a terme les seves tesis doctoral:






5 beques FPU (MINECO)
6 beques FPI (MINECO)
3 beques del programa de Doctorat Industrial (AGAUR)
5 beques FI-G (AGAUR)
2 beques del Programa de Doctorat en Dret de la UPF

Diversos doctorands reben finançament d’altres institucions o universitats estrangeres
(per exemple, 3 doctorands tenen beques COLCIENCIAS, 3 tenen beques CONACYT, 2
tenen beques CONICYT, etc.) i 6 doctorands reben finançament de la UPF en el marc
del programa de personal de formació predoctoral en formació (PIPF).
3. COHERÈNCIA DEL NOMBRE D’ESTUDIANTS ADMESOS AMB LES CARACTERÍSTIQUES I
LÍNIES DE RECERCA DEL PROGRAMA

Com s'ha indicat amb anterioritat, en el procés de selecció es té especialment en compte
la proposta de recerca i l'aval d'un potencial director de tesi per tal de garantir la
coherència del perfil dels estudiants amb les línies de recerca del Departament.
El programa de Doctorat en Dret de la UPF integra les 14 línies de recerca dels grups
consolidats del Departament 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

(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.
La distribució d’aquests estudiants en les diferents línies de recerca del programa és la
següent:
a) 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.
b) 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.
Aquesta distribució és coherent amb l'activitat de recerca desenvolupada pels grups de
recerca del Departament en les diverses àrees de coneixement.
El nombre d’estudiants matriculats vigent en l’actualitat és coherent amb les
característiques i la distribució de les línies de recerca del programa. Dels 144
estudiants que s’han matriculat al programa de Doctorat sota el règim del RD 99/2011,
en l'actualitat continuen matriculats 115 (79,86%). Per tant, 29 estudiants (20,14%) ja no
formen part del programa per alguna de les següents raons:


Haver defensat amb èxit la seva tesi doctoral: fins el curs 2015-2016, 4 estudiants
matriculats sota el RD 99/2011 han defensat les seves tesis doctorals (vegeu infra
l’estàndar 6).



Haver rebut dues avaluacions negatives del seu pla de recerca: 15 estudiants
matriculats sota el RD 99/2011 van deixar el programa per aquest motiu.
Cal destacar que tots els estudiants que han de defensar el pla de recerca reben
diversos recordatoris, per mitjà de correus electrònics del personal de suport
administratiu del Doctorat, sobre la data final de lliurament del treball.
L’expulsió del programa per haver rebut dues avaluacions negatives s’interpreta des
del programa com el resultat d’un control exigent dels doctorands. L’avaluació
positiva del pla de recerca no és un mer tràmit, sinó un mecanisme per garantir que
romandran en el programa aquells estudiants que reuneixen els requisits i que
tinguin les capacitats i habilitats necessàries per poder fer una tesi doctoral amb
èxit. Per aquesta raó, no es considera necessari adoptar accions de millora en el
procediment d’avaluació del pla de recerca.



No haver renovat la seva matrícula durant un o dos cursos consecutius: 10
estudiants matriculats sota el RD 99/2011 van deixar el programa per aquest motiu.
Novament, cal destacar que tots els estudiants reben diversos correus electrònics
del personal de suport administratiu del Doctorat recordant-los el període de
matriculació. En qualsevol cas, les causes per no renovar la seva matrícula en els
10 casos mencionats van ser purament personals, totalment alienes al programa.

Les dades d’aquest subestàndar s’han de valorar, en termes generals, molt
positivament, ja que l’evolució de les mateixes s’adequa a la línia estratègica del
Departament cap a la internacionalització del programa i la captació dels millors
estudiants. La internacionalització es posa de manifest en l’increment progressiu del
nombre d’estudiants procedents d’altres universitats i del nombre d’estudiants de
nacionalitat estrangera. Així mateix, s’adverteix un increment dels estudiants de Doctorat
becats per alguna institució, nacional o estrangera.
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1.2 El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands
i, si escau, de les activitats formatives.

Any 1

Any 2 i successius

Mecanismes de supervisió
Cursos de formació obligatoris
Sessions de metodologia jurídica
Seminaris del Departament de Dret
Projecte de recerca
Document d’activitats
Pla de recerca
Informe del director de tesi

La supervisió dels doctorands de primer curs es duu a terme a través dels següents
mecanismes:





En primer lloc, la superació de dos cursos de formació de caràcter obligatori
impartits per professors estrangers de reconegut prestigi internacional;
En segon lloc, l’assistència a diverses sessions de metodologia jurídica
impartides per diferents professors del Departament de Dret de la UPF;
En tercer lloc, l’assistència a un mínim de cinc seminaris organitzats pel
Departament de Dret;
Finalment, l’avaluació del projecte de recerca.

A partir del segon curs, la supervisió dels doctorands es realitza a partir de l’avaluació
dels següents documents;




En primer lloc, el document d’activitats que elabora el doctorand;
En segon lloc, el pla de recerca del doctorand
Finalment, l'informe del director de tesi i, en el seu cas, el co-director

Les funcions de supervisió del director es troben establertes en el compromís
documental que han de signar el doctorand, la Universitat i el tutor/director de la tesi.
Aquest compromís documental es troba disponible a la
següent pàgina web:
https://www.upf.edu/intranet/secretariadoctorat/Infoitramits/noudoctorat/formulari_compromis_documental_catala.pdf. Si es
produeix un canvi de tutor o director de tesi, o s’inclou o suprimeix un codirector, cal
signar un nou compromís documental.
1. CURSOS I SEMINARIS
Els estudiants admesos al programa de Doctorat en Dret han d’assistir a dos cursos
obligatoris, entre els mesos d'octubre i desembre, impartits per professors de reconegut
prestigi internacional. Així mateix, han d’assistir a quatre sessions sobre metodologia
jurídica impartides per professors del Departament de Dret de la UPF i a un mínim de
cinc seminaris organitzats pels grups de recerca del Departament.
a) Cursos de formació
En els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, es van impartir els següents cursos
de caràcter obligatori:


“Methodology of Public Comparative Law”, a càrrec del Prof. 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
11

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.


“Private Comparative Law”, a càrrec del Prof. Dr. Dieter MARTINY (Max-PlanckInstitute for Comparative and International Private Law). Aquest curs es dividia en
tres parts: la primera, sobre el mètode comparat aplicat a l’àmbit del Dret privat; la
segona, sobre les diferències entre les diferents famílies i tradicions jurídiques de
Dret privat (civil law – common law); i, la tercera, sobre la tendència cap a la
desnacionalització dels Drets privats nacionals i la seva aproximació, harmonització i
la unificació graduals.

El curs 2015-2016, a banda del curs “Methodology of Public Comparative Law” del
Prof. Roberto TONIATTI, el Prof. Bruno DE W ITTE (Maastricht University & European
University Institute Florence) impartí per primer cop el curs “Writing a PhD in Law (with
a special focus on European Union Law)” en substitució del curs del Prof. Dr. Dieter
MARTINY. Aquest nou curs es dividia en tres parts: la primera, una introducció general
sobre com escriure una tesi doctoral en Dret, posant especial èmfasi en les diferents
tradicions jurídiques i sub-disciplines del Dret; la segona, una explicació dels diferents
mètodes de recerca jurídica i la seva relació amb altres disciplines (com la ciència
política, la sociologia o l’economia); la tercera, un conjunt de reflexions generals sobre
l’aplicació dels esmentats mètodes al Dret de la Unió Europea.
Tots els cursos obligatoris van ser avaluats mitjançant un treball final, per a la
realització del qual es van concertar tutories personalitzades entre els professors i els
doctorands.
Un cop finalitzats els cursos, la coordinadora del programa de Doctorat es reuneix amb
els doctorands per conèixer la seva opinió sobre l’aprofitament dels cursos. Atès que
aquest tipus de valoració de caràcter informal es considera insuficient, es proposa com a
acció de millora realitzar enquestes als estudiants sobre la qualitat de la docència
rebuda per avaluar possibles canvis en els continguts, la metodologia i el sistema
d’avaluació dels cursos obligatoris (sobre aquesta acció de millora, vegeu infra l’apartat
“Valoració i proposta del pla de millora” d’aquest informe).
L’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament del
Programa de Doctorat en Dret (EVSOE 2016) contenia una pregunta oberta als
estudiants sobre els aspectes del Doctorat que canviaria. Un total de 8 estudiants, dels
12 que van contestar aquesta pregunta, suggerien canviar el continguts cursos
obligatoris per adequar-los a les diferents línies de recerca dels estudiants. La diversitat
de perfils d’estudiants i de línies de recerca en el programa de Doctorat en Dret de la
UPF justifiquen la realització de cursos de caràcter transversal, que siguin d’utilitat per al
conjunt de doctorands que formen part del programa. No obstant l’anterior, es proposa
com a acció de millora que, des de la coordinació del Doctorat, s’insisteixi al
professorat d’aquests cursos en una major flexibilitat en el sistema d’avaluació, de tal
manera que els doctorands puguin aplicar els coneixements transversals adquirits a les
seves línies de recerca en els treballs finals que hagin de lliurar un cop acabats els
cursos.
b) Sessions de metodologia jurídica
Les sessions de metodologia jurídica han estat impartides per diversos professors del
Departament de Dret de la UPF 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 tenen caràcter formatiu i el mecanisme de
supervisió és el control d'assistència.
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c) Seminaris del Departament de Dret
Durant el primer curs del programa, els doctorands han d'assistir a un mínim de cinc
seminaris de la seva lliure elecció organitzats pels diversos grups de recerca del
Departament de Dret. La informació sobre els seminaris organitzats pel Departament
està disponible, en els tres idiomes oficials de la UPF, en l’apartat “Actualitat” de la
pàgina web del Doctorat (https://www.upf.edu/doctoratdret/).
Per a cadascun dels seminaris, els doctorands han de lliurar a la Secretaria del
Departament de Dret un formulari, signat per l’organitzador del mateix, on consti la
següent informació: (1) títol del seminari, (2) ponent, (3) data d’impartició i (4) resum de
continguts (aquest formulari es troba disponible en el següent enllaç:
https://www.upf.edu/doctoratdret/altres_edicions/curs_1516/docencia/seminaris.html).

2. PROJECTE DE RECERCA
Abans d’acabar el primer any del programa, a comptar des de la data de la primera
matriculació, el doctorand ha d’elaborar un projecte de recerca.
El projecte de recerca és un document personalitzat que inclou la següent informació
sobre la tesi doctoral que pretén dur a terme:








Una descripció del tema i de la seva rellevància.
La hipòtesi de treball que es vol defensar.
La descripció de les principals parts de la tesi i els objectius de cadascuna.
La metodologia.
La planificació del desenvolupament de la tesi.
Un índex orientatiu.
La bibliografia de referència en la matèria.

El projecte es pot redactar en català, castellà o anglès i, eventualment, en una altra
llengua si així ho autoritza el coordinador del programa. A més, ha de complir els
requisits formals previstos en el Llibre d’estil que es troba disponible en la següent
pàgina web:
https://www.upf.edu/doctoratdret/curs_1617/projecte_recerca/Libro_de_Estilo.pdf
El projecte de recerca es duu a terme sota la supervisió del director de tesi, que ha de
mantenir un mínim de tres sessions de tutoria amb l’estudiant al llarg de l’elaboració del
treball. Un cop finalitzat el treball, el doctorand ha de lliurar a la Secretaria del
Departament de Dret, abans de la finalització del termini de lliurament, dues còpies del
mateix en paper i una còpia en format pdf, juntament amb el vist-i-plau del director a la
seva defensa. Així mateix, ha de penjar el projecte de recerca en el seu aplicatiu
informàtic per al seguiment de la tesi doctoral.
L’avaluació del pla és realitzada per una Comissió de tres professors doctors del
Departament de Dret que són nomenats pel coordinador del programa. Durant la sessió
d’avaluació, l’estudiant disposa d’uns 15 minuts aproximadament per presentar el seu
projecte. A continuació, els membres de la Comissió poden formular-li preguntes i
demanar-li aclariments sobre el mateix.
En finalitzar la sessió, la Comissió comunica a l’estudiant la seva qualificació (apte o no
apte) i la documenta en l’acta de qualificació. Si rep una qualificació de “no apte”, el
doctorand pot 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”, causa baixa
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del programa de Doctorat. Entre els cursos 2012-2013 i 2015-2016, han estat donats
de baixa del programa, per aquest motiu, 15 estudiants.
Per a més informació sobre el projecte de recerca, es pot consultar la següent pàgina
web:
https://www.upf.edu/doctoratdret/curs_1617/projecte_recerca/Directrius_sobre_el_projec
te_de_recerca_2016.pdf
3. AVALUACIÓ ANUAL DEL DOCTORAND
La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat avalua anualment el doctorand.
L'avaluació del primer any està integrada pels cursos i seminaris i el projecte de
recerca, descrits amb anterioritat.
A partir del segon any, l'avaluació es realitza a partir de la següent documentació:
 El pla de recerca
 El document d’activitats
 L’informe elaborat pel director de tesi i, si escau, pel codirector
a) El pla de recerca
A partir del segon any del programa, i al finalitzar el curs acadèmic, els doctorands han
d'elaborar un pla de recerca. En el pla de recerca faran constar els progressos en
l'elaboració de la tesi doctoral durant el curs acadèmic corresponent, els problemes que
hagin pogut sorgir, i la planificació i objectius pel curs següent. Correspon al
tutor/director de tesi l'avaluació del pla de recerca.
b) El document d'activitats
A partir del segon any del programa, els doctorands han de completar un document
d’activitats personalitzat. Aquest document ha de contenir una descripció de totes les
activitats formatives que el doctorand realitzi al llarg dels seus estudis de doctorat, que
han d’haver estat degudament autoritzades pel tutor-director de la tesi.
El document d’activitats forma part de la documentació que l’estudiant presenta a la
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per a la seva avaluació anual. Per això
és molt important que el doctorand en mantingui el contingut actualitzat i que hagi estat
supervisat/autoritzat pel seu tutor-director.
c) Els informes del tutor-director de tesi i, si escau, del codirector
Un cop admesos al programa de doctorat, la Comissió Acadèmica del programa aprova
l'assignació d'un tutor i un director de tesi per a cada doctorand. En el programa de
Doctorat en Dret de la UPF, el tutor coincideix amb el director de la tesi doctoral.
El director de tesi ha de ser un doctor, espanyol o estranger, amb experiència
investigadora acreditada, amb independència de la universitat, el centre o la institució on
presti serveis. És necessari que els doctorands tinguin un director vinculat al
Departament de Dret de la UPF, sens perjudici que puguin tenir un segon co-director.
Excepcionalment, pot ser un doctor no vinculat a una institució de recerca, sempre i
quan disposi de l'autorització prèvia del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.
Sobre els requisits per a ser director de tesi, vegeu l'estàndard 4.
La normativa del programa de Doctorat contempla la possibilitat que la tesi doctoral sigui
co-dirigida per dos o més doctors quan hi ha raons de caràcter acadèmic que ho
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aconsellen (per exemple, raons d’interdisciplinarietat temàtica). En el programa de
Doctorat en Dret, hi ha un total de 31 tesis co-dirigides, que representa un 27,68% de
tesis respecte del total.
El director té la funció de supervisar l'elaboració de la tesi doctoral. Durant el primer any,
el director supervisarà l'elaboració del projecte de recerca i haurà de donar el seu vist-iplau per a la seva defensa davant d'una comissió de tres professors del Departament. A
partir del segon any, el director realitzarà el seguiment de la tesi doctoral i al final de
cada any haurà d'elaborar un informe, positiu o negatiu, sobre la progressió del
doctorand en l'elaboració de la tesi doctoral.
L'avaluació anual positiva és un requisit indispensable per a poder continuar en el
programa de Doctorat. En el cas d’avaluació negativa, degudament motivada, el
doctorand disposa d'un termini de sis mesos per a superar-la. Si es produeix una segona
avaluació negativa, el doctorand causa baixa del programa definitivament.
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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.
Tipus d’informació
Informació
general

Enllaç

Web del Departament

https://www.upf.edu/dret/

Web del Programa

https://www.upf.edu/doctoratdret/

Web de l’Escola de Doctorat

https://www.upf.edu/escola-doctorat/

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT OPERATIU DEL PROGRAMA
Objectius del programa

https://www.upf.edu/web/doctorats/dret
https://www.upf.edu/web/doctorats/dret

Perfil d’ingrés

https://www.upf.edu/web/doctorats/qui-potaccedir-hi

Perfil de sortida

https://www.upf.edu/web/doctorats/dret

Nombre de places ofertes

https://www.upf.edu/web/doctorats/dret
https://www.upf.edu/doctorats/accesadmissio/calendari.html

Accés al
programa de
Doctorat

Període o procediment de
matriculació

https://www.upf.edu/web/doctorats/acces-iadmissio
https://www.upf.edu/doctoratdret/curs_1617/matric
ula.html

Organització

Planificació
operativa

Requisits i criteris d’admissió

https://www.upf.edu/web/doctorats/acces-iadmissio

Procediment i assignació de tutor i
director de tesi

https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/norm
ativa/doctorat/academ_rd_99_2011.html

Complements de formació

No aplicable

Beques

https://www.upf.edu/doctoratdret/curs_1617/beque
s_ajuts/

Línies de recerca

https://www.upf.edu/web/doctorats/dret

Activitats formatives

https://www.upf.edu/doctoratdret/curs_1617/docen
cia/

Procediment per a l’elaboració i
defensa del pla de recerca

https://www.upf.edu/doctoratdret/curs_1617/projec
te_recerca/

Normativa acadèmica

https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/norm
ativa/doctorat/

Durada dels estudis i
permanència

https://www.upf.edu/web/doctorats/dret

Calendari acadèmic
Recursos d’aprenentatge

Biblioteca: https://www.upf.edu/bibtic/

Sistema de garantia interna de
qualitat

https://www.upf.edu/doctoratdret/qualitat/

Professorat del programa

https://www.upf.edu/dret/directori/
https://www.upf.edu/dret/directori/

Professorat

Perfil acadèmic i investigador

https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/pri
ncipal/principal_upf.jsf?limpiar=S&elmeucv=N

Informació de contacte

https://www.upf.edu/dret/directori/
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Programes de
mobilitat

Objectius

-

Normativa general

-

Beques

https://www.upf.edu/web/graus/beques-iajuts#postgrau
https://www.upf.edu/doctoratdret/tesis/

Normativa i marc general

https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/norm
ativa/doctorat/

Tesi doctoral

Inserció laboral

Tesis defensades en els darrers
cursos acadèmics

https://www.upf.edu/doctoratdret/tesis/

Principals sortides laborals dels
doctorands del programa

https://www.upf.edu/web/doctorats/dret

INDICADORS DEL PROGRAMA
Oferta de places
Demanda
Estudiants matriculats de nou
ingrés
Nombre total d’estudiants
matriculats
Qualitat del
programa
formatiu

Percentatge d’estudiants
estrangers matriculats

https://www.upf.edu/doctoratdret/qualitat/indicador
s/qualitat_programa.html

Percentatge d’estudiants
provinents d’estudis de màster
d’altres universitats
Percentatge d’estudiants
matriculats a temps parcial
Percentatge d’estudiants amb
beca

Adequació del
professorat

Eficàcia dels
sistemes de
suport a
l’aprenentatge

Nombre de directors de tesis
defensades
Percentatge de sexennis vius dels
directors de tesi amb els estudis
Satisfacció dels doctorands amb
els estudis
Satisfacció dels directors de tesi
amb els estudis

https://www.upf.edu/doctoratdret/qualitat/indicador
s/adequacio_prof.html

https://www.upf.edu/doctoratdret/qualitat/indicador
s/eficacia_sistemes_suport.html

Nombre de tesis defensades a
temps complet
Nombre de tesis defensades a
temps complet
Durada mitjana del programa de
doctorat a temps complet
Durada mitjana del programa de
doctorat a temps parcial
Qualitat dels
resultats

Percentatge d’abandonament del
programa
Percentatge de tesis amb
qualificació de cum laude
Percentatge de doctors amb
menció internacional
Nombre de resultats científics de
les tesis doctorals
Percentatge d’estudiants del
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https://www.upf.edu/doctoratdret/qualitat/indicador
s/qualitat_resultats.html

programa de doctorat que han
realitzat estades de recerca
Taxa d’ocupació

-

Taxa d’adequació de la feina als
estudis

-

Les pàgines web de la UPF i del Departament de 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 de l’AQU en relació a la informació pública de les titulacions i
garantint d’aquesta manera que tots els grups d’interès estan 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
(https://www.upf.edu/web/doctorats/programes-de-doctorat) i, en concret, al programa de
Doctorat en Dret (https://www.upf.edu/web/doctorats/dret). Aquesta pàgina web recull la
informació essencial del programa (vies d’accés, objectius formatius, continguts
acadèmics, línies de recerca, competències a assolir, sortides professionals, beques i
ajuts, calendari de preinscripció, durada del programa, calendari, horari i lloc de
realització, idiomes d’impartició, places ofertes i centre al qual es troba adscrit) i enllaça
amb la pàgina web del Doctorat en Dret.
La
pàgina
web
del
Departament
de
Dret
de
la
UPF
(https://www.upf.edu/dret/?cg_opciomenu=Departament&cg_menu=MNCG_PDI_UPF)
permet enllaçar amb la pàgina web del Doctorat en Dret, ja sigui a través de la pestanya
“Doctorat en Dret” situada en l’índex de continguts del marge superior esquerre del web o
a través d’un banner situat en el seu marge dret.
La pàgina web del Doctorat en Dret de la UPF (https://www.upf.edu/doctoratdret/) es
subdivideix en nou apartats:


Informació general: aquest apartat inclou informació promocional de la UPF i de la
ciutat de Barcelona.



Informació del Doctorat en Dret: aquest apartat inclou informació promocional del
Doctorat en Dret de la UPF. També estableix les dades de contacte de la coordinadora
del Doctorat i del personal administratiu que li dóna suport. Finalment, descriu els
principals objectius formatius del programa, els seus continguts acadèmics, les línies
de recerca que l’integren, les competències que permet assolir, les sortides
professionals i les beques i ajuts que poden sol·licitar els doctorands per a finançar la
seva formació doctoral.



Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ): aquest apartat descriu el sistema
intern de garantia de qualitat de la UPF (6Q-SIGQt.UPF), conté la relació de membres
de la Comissió de Qualitat com òrgan responsable d’aquest sistema i recull el pla de
millora, la memòria de verificació, els informes de seguiment, els principals indicadors
de qualitat i d’altra informació sobre premis i reconeixements del programa.



Curs 2016-2017: aquesta pestanya inclou informació sobre els procediments
d’admissió i matrícula al programa, sobre les beques i ajuts específics del mateix,
sobre el pla de recerca, sobre els preus de doctorat i sobre els seminaris de caràcter
obligatori que han de cursar els doctorands. Així mateix, recopila la informació de les
edicions anteriors del programa.
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Tesi doctoral: aquest apartat enllaça amb la intranet de la Secretaria Acadèmica de
Doctorat, que informa de tots els tràmits relacionats amb el procés d’elaboració de la
tesi doctoral (canvi de director, codirecció, llengua i format de la tesi, canvi de
dedicació, dipòsit, defensa i qualificació, menció internacional, premi extraordinari,
etc.). També enllaça amb la pàgina web que la Biblioteca/CRAI que informa dels
requisits formals que han de reunir les tesis doctorals i de les tesis llegides en el marc
dels diferents programes de Doctorat de la UPF.



Doctorat Industrial: aquest apartat enllaça amb la pàgina web de la Generalitat de
Catalunya que informa sobre el Pla de Doctorats Industrials. En virtut d’aquest Pla, el
doctorand desenvolupa la seva formació investigadora en el marc del projecte de
recerca d’una empresa i en col·laboració amb una universitat, fomentant d’aquesta
manera la transferència de coneixement entre l’àmbit empresarial i universitari.



Tràmits acadèmics: aquest apartat descriu els procediments a seguir pels doctorands
i els ja doctors per a sol·licitar el títol de doctor, homologar el títol estranger de doctor,
sol·licitar certificats acadèmics, etc.



Acte de graduació: aquest apartat enllaça amb la pàgina web de la UPF que informa
sobre les dates, programa i procediment d’inscripció a la cerimònia dels màsters i
doctorats, sobre la inscripció i els avantatges del UPF Alumni, sobre com cercar feina,
sobre com sol·licitar el títol de doctor, etc.

La pàgina web del Doctorat en Dret també conté banners per destacar la informació que
pot resultar de més interès als doctorands. Aquests banners permeten enllaçar amb la
intranet de la Secretaria Acadèmica de Doctorat (https://www.upf.edu/intranet/secretariadoctorat/?cg_opciomenu=SECRETARIA%20DOCTORATS&cg_menu=MNCG_EST_UPF),
a l’Escola de Doctorat (https://www.upf.edu/escola-doctorat/) i amb la pàgina de la UPF
que explica el procediment d’admissió i matrícula aplicable a qualsevol programa de
Doctorat impartit per la universitat (https://www.upf.edu/web/doctorats/acces-i-admissio).
Finalment, la pàgina web del Doctorat en Dret disposa de diverses eines per a informar als
doctorands de les activitats de recerca que es realitzen en el si del Departament. D’una
banda, un apartat d’Actualitat, que s’actualitza periòdicament, on es publica tota la
informació relativa als seminaris de recerca que organitzen els diferents grups de recerca
del Departament de Dret. De l’altra, 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 del Departament de Dret i del programa de Doctorat.
En l’actualitat es detecta una gran dispersió d’informació sobre el programa de Doctorat
(web UPF, web Escola de Doctorat, web Doctorat en Dret, intranet Secretaria Acadèmica
de Doctorat) que porta, en ocasions, a què hi hagi duplicitats. En aquest sentit, una
possible acció de millora consistiria en revisar el disseny de les diferents pàgines web
institucionals de la UPF sobre els programes de Doctorat per unificar i evitar les
duplicitats d’informació.
D’altra banda, atès que els recursos i les eines digitals, i les xarxes socials, constitueixen
en l’actualitat un instrument molt útil per a la difusió d’informació, possibles accions de
millora en aquest àmbit serien les següents:
(1) Augmentar la freqüència amb què s’actualitza la informació de la pàgina web
per garantir un accés més senzill i directe a la mateixa per part dels diferents grups
d’interès;
(2) Augmentar l’abast i la interacció a Twitter.
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Sobre aquestes accions de millora, vegeu infra l’apartat “Valoració i proposta del pla de
millora” d’aquest informe.

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.

La pàgina web del centre inclou un apartat específic sobre garantia de la qualitat
(https://www.upf.edu/dret/sgiq/) on es publiquen els principals indicadors dels programes
impartits, seguint les indicacions de l’AQU en relació a la informació pública, i els resultats
de la seva avaluació interna i externa (verificació, modificació, seguiment, acreditació i
segells o mencions de qualitat).
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 conèixer el
desenvolupament dels programes i els seus principals resultats. Des del web del Doctorat
en Dret es facilita un enllaç directe a aquest apartat, de manera que qualsevol persona
interessada en la qualitat del programa de doctorat pot trobar la informació necessària de
forma àgil i unificada en un únic espai.

2.3 La institució publica el SGIQ en què s’emmarca el programa de doctorat.

El pla de millora del SGIQ de 2015 preveia la publicació del sistema al web extern i no
només a la intranet. Així mateix, el comitè d’avaluació externa de l’anterior procés
d’acreditació recomanava que la publicació del SGIQ fos accessible, no només des del
web institucional, sinó també des del web del centre. Tenint en compte aquestes accions
de millora, actualment l’apartat web del centre sobre garantia de la qualitat inclou
l’enllaç
al
SGIQ
en
què
s’emmarquen
els
programes
impartits
(https://www.upf.edu/dret/sgiq/). També des del web específic del Doctorat s’hi facilita
un enllaç directe (https://www.upf.edu/doctoratdret/). El contingut i l’accessibilitat de la
informació pública sobre el SGIQ es consideren també molt adequats.
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat
La Comissió Acadèmica de Doctorat, presidida per la coordinadora del Programa de
Doctorat i amb representació de tots els grups d'interès, és la responsable de garantir la
qualitat del programa de doctorat i la seva millora contínua. El disseny del SGIQ en què
s'emmarca aquest programa i la resta de titulacions del centre va ser certificat per l'AQU
al 2011.
En el darrer procés d’acreditació el comitè extern afirmà que “hay una cultura de calidad
implícita en fase de consolidación en la institución que contribuye a la mejora continua”.
En aquesta línia, s’està treballant en un major apoderament del centre en la
implementació dels processos del SGIQ.
3.1 El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del
programa de doctorat, el seguiment i l’acreditació.

El centre compta amb el procés B0427 del SGIQ per dissenyar i aprovar un nou
Programa de Doctorat. Un cop validada al centre per la Comissió Acadèmica de Doctorat,
la proposta ha de ser aprovada per la Comissió de Postgrau i Doctorat i el Consell de
Govern de la Universitat abans de ser tramitada a l'agència avaluadora. Aquest procés és
molt adequat per als objectius als quals es dirigeix, ja que té en compte la participació
dels principals grups d'interès, la normativa nacional i els referents internacionals,
garantint la qualitat i pertinència de les noves propostes. Prova d’això és la Menció
d’Excel·lència que va obtenir el Programa de Doctorat en Dret al 2011.
Per fer el seguiment del desenvolupament del programa, el centre compta amb el procés
B0436, que facilita als responsables l'anàlisi a partir d'un conjunt d'indicadors de qualitat.
Aquests indicadors són facilitats per un Sistema d'Informació per a la Direcció (SID), que
va ser molt ben valorat pel comitè extern en la darrera acreditació del centre, si bé en el
cas del Doctorat es detecten mancances que cal treballar (vegeu 3.2). El resultat
d’aquestes anàlisis es difon en aquest primer informe de seguiment del Doctorat, que ha
estat revisat i aprovat per la Comissió Acadèmica del programa. Es considera el procés
de seguiment una eina molt útil per identificar fortaleses i febleses i dissenyar,
implementar i avaluar accions de millora tant a nivell de programa com de centre.
L’evolució dels indicadors mostra en efecte que el procés contribueix a l’assoliment dels
objectius pretesos.
Com a resultat de la revisió del sistema, al gener del 2017 s’aprovarà la inclusió d’un
nou procés al SGIQ per facilitar la sol·licitud de renovació de l’acreditació dels
programes de Doctorat, que tindrà lloc el proper curs acadèmic. En el moment
corresponent es valorarà la utilitat d’aquest nou procés, si bé es pot afirmar que en el cas
de graus i màsters existeix des del 2014 un procés d’acreditació (B0437) totalment
implementat en l’actualitat que ha demostrat ser molt eficaç, tal i com demostren els
resultats favorables de les acreditacions anteriors. En aquesta revisió del SGIQ
s’incorporarà també un procés per a la modificació del programa de Doctorat i un altre per
a la seva extinció i possible reverificació, en cas que així ho requereixi l'anàlisi efectuada.
Fins ara, l’adaptació d’aquests processos ja existents per a grau i màster no havia estat
necessària en el cas del doctorat.

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient dels programa de doctorat.
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La gestió dels programes formatius 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 aquest objectiu, el centre disposa de diferents instruments i
mecanismes de recollida d'informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció
dels grups d'interès que, amb el Sistema d'Informació per a la Direcció com a element
central, van ser valorats molt positivament en el darrer procés d’acreditació. Així, el comitè
extern va poder comprovar que “El SGIQ dispone de un proceso implementado que
gestiona de forma óptima la recogida de resultados relevantes (en especial, indicadores
sobre los resultados de aprendizaje), con la existencia de un cuadro de indicadores con
información completa sobre la evolución temporal de estos indicadores.”
Aquests instruments s'han anat consolidant i ampliant al llarg dels anys. Així per exemple,
a partir del pla de millora del propi sistema elaborat al 2015, es va incorporar l'enquesta
de satisfacció del PDI i responsables acadèmics així com l'enquesta de satisfacció dels
doctorands, dissenyades per la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ) de la UPF.
La implantació de tots aquests instruments es considera suficient i adequada per
identificar aspectes de millora al programa de Doctorat, tot i que el centre continua
treballant igualment en la millora de la recollida d’informació. D’una banda, està
previst incorporar una enquesta de satisfacció als directors de tesi així com una
enquesta de satisfacció dels doctorands dissenyada pel Departament que permeti
avaluar alguns aspectes de forma més específica. D’altra banda, ateses algunes
incoherències detectades entre els indicadors del programa facilitats per la UPEQ i les
dades disponibles a la Secretaria del Departament de Dret, es considera urgent millorar
la coordinació i comunicació entre les dues unitats. Un redisseny del procediment de
recollida i sistematització de dades, que comporti una major implicació de la Secretaria del
Departament de Dret, permetrà disposar d’indicadors fiables d’una forma més àgil (sobre
aquestes accions de millora, vegeu infra l’apartat “Valoració i proposta del pla de millora”
d’aquest informe).
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.

El centre compta amb el procés B0442 del SGIQ per revisar i actualitzar el propi sistema,
assegurant la seva vigència, utilitat i millora contínua. Des de la seva implantació, les
revisions del SGIQ han donat lloc a propostes de millora que el centre ha anat desplegant
al llarg d'aquests anys o està actualment en vies d'implantar. Juntament amb l'avaluació
interna, és important destacar també la utilitat que han tingut, en la revisió i millora del
sistema, les avaluacions externes dutes a terme al centre.
La versió que s’aprovarà al gener del 2017 apodera el centre en la implementació
dels processos, oferint un model flexible que faciliti la seva adaptació, i en
formalitza alguns de nous. Concretament, aquesta nova versió del SGIQ respon a les
necessitats actuals derivades de la nova organització de les unitats acadèmiques iniciada
pels òrgans de govern de la Universitat i incorpora alguns processos relatius al doctorat
que fins ara no hi estaven recollits, com són els de modificació, extinció i acreditació
d'aquests programes.
A partir d’aquest marc, el centre es troba en vies de personalitzar alguns dels
processos del SGIQ que fins ara estaven estandarditzats a nivell institucional.
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Estàndard 4: Adequació del professorat

Professorat del Doctorat
en Dret / Contribucions
científiques
BALLARÍN ESPUÑA,
MONTSERRAT
BARBERÀ GOMIS, JOSEP
RAMON
BETANCOR RODRIGUEZ,
ANDRES ANTONIO
BLAY GIL, ESTHER
CAPDEFERRO PLA,
JOSEP
CASAL RIBAS, ELBA
PAULA
CERDÁ ALBERO,
FERNANDO
CHACARTEGUI JÁVEGA,
CONSUELO
DE MONTAGUT
ESTRAGUÉS, TOMÀS
ELVIRA BENITO, DAVID
FARNOS AMORÓS,
ESTER
FELIP SABORIT, DAVID
FÉLIX BALLESTA, MARIA
ÁNGELES
FERRER RIBA, JOSEP
FERRERES COMELLA,
VICTOR
FRANCH SAGUER,
MARTA
GARCÍA SEGURA,
CATALINA
GÓMEZ LIGÜERRE,
CARLOS IGNACIO
GONZÁLEZ PASCUAL,
MARÍA ISABEL
GÓMEZ PÉREZ,
FERNANDO LUIS
IGLESIAS VILA, MARÍA
LUISA
KRISCH, NICO
LAMARCA MARQUES,
ALBERT
LARRAURI PIJOAN,
ELENA
LÓPEZ BOFILL, HECTOR
LÓPEZ LÓPEZ, JULIA
LUQUE PARRA, MANUEL
MACHO PÉREZ, ANA
BELÉN
MARTÍ MARMOL, JOSÉ
LUIS
MONTANER
FERNÁNDEZ, RAQUEL
MORESO MATEOS,
JOSEP JOAN
MORGADES GIL, SILVIA
NOGUEROLES PEIRÓ,
NICOLÁS
OLSARETTI,
MARIASERENA
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Codirector (C)
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projecte de
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de recerca

D

2

NO

SÍ

D

2

NO

SÍ

D

1

SÍ

SÍ

D

2 (D) / 1 (C)

NO

SÍ

C

1(C)

NO

SÍ

D

2

SÍ

SÍ

C

1(C)

NO

SÍ

D

2

NO

SÍ

D

3

SÍ

SÍ

C

1(C)

NO

SÍ

C

1(C)

NO

SÍ

C

1(C)

NO

SÍ

D

1

NO

NO

D

3

SÍ

SÍ

D

4 / 1 (C)

NO

SÍ

C

1(C)

NO

SÍ

D

3 / 1 (C)

SÍ

SÍ

D

2 / 1 (C)

SÍ

SÍ

D

4

SÍ

SÍ

D

2

SÍ

SÍ

D

4

NO

SÍ

C

1(C)

NO

SÍ

D

1

NO

SÍ

D

8

SÍ

SÍ

D
D
D

1
3
1

NO
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ

D

2

SÍ

SÍ

D

5 (D) / 2 (C)

NO

SÍ

D

1

NO

SÍ

D

4 (D) / 1 (C)

SÍ

SÍ

D

1

NO

SÍ

D

1

NO

SÍ

C

2(C)

NO

SÍ

24

ORHANI, ZENEL
ORTIZ DE URBINA
GIMENO, ÍÑIGO
PAREJA ALCARAZ,
PABLO
PASTOR MUÑOZ, NÚRIA
PÉREZ MADRID,
FRANCISCA
RAGUÉS VALLÉS,
RAMÓN
RAMIS BARCELÓ,
RAFAEL
RAMOS GONZÁLEZ,
SONIA
ROBLES PLANAS,
RICARDO
RODRIGO HERNÁNDEZ,
ÁNGEL JOSÉ
RODRÍGUEZ MENES,
JORGE
RUBÍ PUIG, ANTONI
RUEDA RAMÍREZ,
PEDRO
SAINT-BONNET,
FRANÇOIS
SAIZ ARNAIZ, JOSÉ
ALEJANDRO
SALELLES CLIMENT,
JOSÉ RAMÓN
SALVADOR CODERCH,
PABLO
SILVA SÁNCHEZ, JESÚS
MARÍA
SOLÉ RIERA, JAUME
TONIATTI, ROBERTO
TORNOS MAS, JOAQUÍN
TORRES PÉREZ, AIDA
VELASCO RICO, CLARA
ISABEL
VIAL DUMAS, MANUEL
JOSÉ
WILLIAM, ANDREW
DAVID
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Projectes de recerca competitius en vigor i grups de recerca en els quals l’IP sigui director de tesi
Nom IP

Entitat

Progra-ma

Subprograma

Títolajut

Finançament

Data
inici

Data fi

BETANCOR
RODRIGUEZ,
ANDRES
ANTONIO

MINECO

PE 13-16

EXCEL

Las raíces jurídicoadministrativas de la
corrupción

30.250,00

01/01/15

31/12/17

CASAL RIBAS,
ELBA PAULA

MINECO

PE 13-16

RETOS

21.780,00

01/01/14

31/07/17

AGAUR

PRI 10-13

SGR

0

01/01/14

31/12/16

MINECO

PE 13-16

EXCEL

15.730,00

01/01/14

31/12/16

FERRER RIBA,
JOSEP

MINECO

PE 13-16

RETOS

78.045,00

01/01/15

31/12/17

GARCIA
SEGURA,
CATALINA

AGAUR

PRI 10-13

RICIP

5.220,00

14/09/15

13/09/16

DE
MONTAGUT
ESTRAGUÉS,
TOMÀS

Constitucionalismo
Global y Justicia Global:
Fundamentos Filosóficos
Seminar iInteruniversitari
d'Història del Dret Català
"Josep M. Font Rius"
Juristas hispánicos: entre
el imperio del derecho y
la gestión del poder (s.
XIII-XXI)
Libertad reproductiva y
formación de relaciones
familiares
L'auge de l'Esta tislàmic:
estratègies polítiques per
fer front al desafiament
gihadista

25

AGAUR

PRI 10-13

SGR

MINECO

PE 13-16

RETOS

AGAUR

PRI 10-13

SGR

ACUP

ALTCOMP

RECERCAIXA

AGAUR

PRI 10-13

SGR

MINECO

PE 13-16

EXCEL

LÓPEZ LÓPEZ,
JULIA

MINECO

PE 13-16

EXCEL

MACHO
PEREZ, ANA
BELEN

AGAUR

PRI 10-13

SGR

AGAUR

PRI 10-13

CE

Grup de Recerca en Dret
Internacional Públic i
Relacions Internacionals
El análisis de los
remedios en el Derecho
patrimonial y de la
persona

0

01/01/14

31/12/16

81.070,00

01/01/14

31/12/17

51.000,00

01/01/14

31/12/16

77.982,34

11/02/14

31/12/16

10.800,00

01/01/14

31/12/16

30.250,00

01/01/16

31/12/19

11.858,00

01/01/16

31/12/18

Grup de Recerca en
DretFinancer i Tributari

0

01/01/14

31/12/16

SGR

Grup de Recerca en
Filosofia del Dret

34.000,00

01/01/14

31/12/16

7PM

PEOPLE

Collective Attitudes and
Normative Disagreement

230.036,60

01/10/14

30/09/16

MINECO

PE 13-16

RETOS

75.020,00

01/01/14

31/07/17

AGAUR

PRI 10-13

SGR

0

01/01/14

31/12/16

MINECO

PE 13-16

EXCEL

46.585,00

01/01/14

31/12/16

SAIZ ARNAIZ,
JOSE
ALEJANDRO

AGAUR

PRI 10-13

SGR

30.600,00

01/01/14

31/12/16

SALELLES
CLIMENT,
JOSE RAMON

MINECO

PE 13-16

EXCEL

23.716,00

01/01/16

31/12/18

CE

FPM

DG
JUSTICE

20.030,40

01/11/15

31/10/17

MINECO

PE 13-16

EXCEL

37.510,00

01/01/15

31/12/17

CE

7PM

COOPERATION

99.721,00

01/05/13

30/04/17

CE

H2020

P1

170.121,60

01/10/15

30/09/17

GOMEZ
LIGÜERRE,
CARLOS
IGNACIO
GÓMEZ
PÉREZ,
FERNANDO
LUIS

LARRAURI
PIJOAN,
ELENA

MORESO
MATEOS,
JOSEP JOAN

RAGUES
VALLES,
RAMON /
ROBLES
PLANAS,
RICARDO

TORRES
PÉREZ, AIDA /
GONZÁLEZ
PASCUAL,
MARÍA ISABEL
VELASCO
RICO, CLARA
ISABEL
WILLIAMS,
ANDREW
DAVID

Grup de Recerca en Dret
Patrimonial
La regulación de los
antecedentes penales: su
efecto en el acceso al
mercado laboral de los
jóvenes
Penologia europea: la
sevainfluència en el
sistema de penes
espanyol
Ejecución y supervisión
de la pena: calidad de la
intervención, legitimidad
y reincidencia
Convergencias y
divergencias de los
sistemas de negociación
colectiva en el contexto
de estrategias de empleo

Constitucionalismo
Global y Justicia Global:
Fundamentos Filosóficos
Grup de Recerca en Dret
Penal EconòmicoEmpresarial
La traslación de la teoría
del delito al Derecho
penal económico y de la
empresa
Grup de Recerca en Dret
Constitucional, Europeu i
de la Integració
Supranacional
Régimen de transmisión
de los bienes
inmateriales
Active Charter Training
through Interaction of
National Experiencea
Gobernanza económica
europea y transformación
constitucional
All Rights Reserved?
Barriers towards
EUropeanCITIZENship
Ethics and Ageing

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Total tesis llegides sota RD 99/2011

0

1

1

2

Nombre de directors (i codirectors) de tesis llegides
Nombre de directors de tesis llegides amb sexenni
viu

0

1

1

4

0

1

1

4
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Sexennis vius dels directors de tesis defensades (%)
Nombre de directors de tesis llegides que són IP en
projectes de recerca competitius

0

100%

100%

100%
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4.1 El professorat té una activitat de recerca acreditada.

La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Dret acordà, en el curs 2015-2016,
criteris específics per acreditar l’experiència investigadora dels seus directors de tesi. En
aquest sentit, s’exigeix que els directors de tesi compleixin algun dels següents requisits:




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 que no compleixen cap dels tres requisits esmentats anteriorment 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 intensa activitat de recerca desenvolupada pels professors del Departament de Dret es
posa de manifest a través dels següents indicadors:
1) El grup de directors/codirectors del Departament de Dret està compost per acadèmics
de reconegut prestigi i llarga trajectòria, als quals cal sumar un conjunt de joves
doctors, molts d'ells 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.
2) Un total de 17 directors de tesi són investigadors principals o coordinadors de
projectes de recerca concedits en el marc de convocatòries competitives. En
concret, el MINECO ha finançat un total d’11 projectes de recerca en el marc de la
convocatòria del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, Plan Nacional I+D+I; l’AGAUR ha reconegut i, en alguns casos, finançat,
9 grups de recerca consolidats; RECERCAIXA ha finançat un projecte de recerca del
Departament de Dret de la UPF i la Comissió Europea ha finançat projectes de
professors del Departament en el marc del Programa H2020, el Setè Programa Marc
(7PM) i el Programa Justícia.
3) Pràcticament la totalitat dels directors de tesi (aproximadament un 97%) són
membres d’un projecte de recerca competitiu.
4) Els curriculum vitae dels directors i codirectors de tesi permeten concloure que la
producció científica del Departament de Dret és excel·lent a nivell nacional, i que
les publicacions en revistes i editorials internacionals i europees estan en
constant augment.
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
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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 review, 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, etc.
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).
5)

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 34 directors/codirectors del Departament de Dret (és a dir, quasi un 60% 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
1
2
3
4
5
6

Nombre
directors/
codirectors
7
9
7
6
4
1

%

Nombre
sexennis
autonòmics
1
2
3
4
5
6

20,59
26,47
20,59
17,64
11,76
2,94

Nombre
directors/
codirectors
10
7
9
5
2
1

%

29,41
20,59
26,47
17,70
5,88
2,94

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 del Departament 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 ha estat
reconeguda per l’ANECA i l’AQU en forma de sexennis o trams de recerca.
L’excel·lència del professorat és un dels elements que destaca l’Enquesta de Valoració
del Sistema i Organització de l’Ensenyament del Programa de Doctorat en Dret.
Entre els aspectes valorats més positivament del Doctorat, 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.

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



44 professors que actuen com a tutors-directors de tesi: 42 (95,42%) són
professors del Departament de Dret de la UPF, 1 (2,27%) és professor a la Universitat
Complutense de Madrid i, el darrer (2,27%), és professor a la Universitat de Girona.
Es tracta de professors de la UPF que es van traslladar a aquestes universitats.



27 professors són codirectors de tesi: un total de 17(62,96%) són professors del
Departament de Dret o de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i 10 (37,04%) estan
vinculats a d’altres universitats (2 a la Universitat de Barcelona, 1 a la Universitat
Autònoma de Barcelona, 1 a la Universitat de les Illes Balears, 2 a la Universitat de
Girona, 1 a la Université Paris II Panthéon-Assas, 1 a la Universiteti
"AleksanderXhuvani”, 1 a la UniversitàdegliStudi di Trento i 1 a l’Institut de Hautes
Études Internationales et du Développement).

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.
El nombre 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
13
14
6
8
1
0
1
1

%
29,54
31,81
13,63
18,18
2,27
0
2,27
2,27

Nombre de tesis dirigides
1
2
3
4
5
6
7
8

Com es pot observar, el 60% 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 de Valoració del
Sistema i Organització de l’Ensenyament del Programa de Doctorat en Dret. 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. 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).
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4.3 El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la
direcció de tesis.

Des de la implantació del programa de Doctorat en Dret de la UPF, mai s’han detectat
reticències dels professors a dirigir tesis doctorals. Al contrari, la supervisió de tesis
doctorals s’ha percebut 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.
En el passat, la direcció de tesis es tendia a concentrar en els professors catedràtics del
Departament, però amb el pas del temps s'han anat incorporant també professors titulars i
agregats. 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 professors del Departament 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.
Així mateix, el Departament 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 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.

Atès que en el període 2012-2013 a 2015-2016 només s’han defensat 4 tesis doctorals
de doctorands matriculats sota el règim del RD 99/2011, no es disposen d’elements de
judici suficients per a poder valorar el grau de participació de professorat estranger i de
doctors internacionals en els tribunals de tesi. No obstant, cal destacar que entre els
cursos 2012-2013 i 2015-2016, 20 doctorands matriculats sota el règim de Reials
Decrets anteriors van obtenir la menció europea.
Els membres dels tribunals de les 4 tesis que s’han defensat fins el curs 2015-2016 han
estat professors procedents d’universitats catalanes o espanyoles:


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.
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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.



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
professor de la UPF.



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.

Les temàtiques d’algunes de les tesis inscrites fan raonable esperar que, en les
properes lectures de tesis doctorals, participin professors estrangers. De fet, en la
tesi doctoral del Dr. Darian HEIM, defensada en el curs 2016-2017, tots els membres del
tribunal eren estrangers: el Dr. Alan PATTEN és professor a la Princeton University (EUA),
el Dr. Matthew CLAYTON és professor a la University of Warwick (Regne Unit) i la Dra.
Valeria OTTONELLI és professora a la Università degli Studi di Genova (Itàlia).
Pel que fa a la participació de professorat estranger i de doctors internacionals en les
comissions de seguiment dels doctorands, cal recordar, com s’ha apuntat en apartats
anteriors, que els dos cursos de formació obligatoris són impartits per professors
estrangers de reconegut prestigi internacional.
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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:


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 pròrroga 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.
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: (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
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dies per acceptar l’ajut.
Per a més informació sobre aquestes beques, vegeu les bases de la convocatòria
2016-2017
en
el
següent
enllaç:https://www.upf.edu/doctoratdret/curs_1617/beques_ajuts/beques_predoc.html.


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/identitatdigital/nou_carnet/.
Els resultats de l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de
l’Ensenyament del Programa de Doctorat en Dret 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, enfront del 6,2 i 6,8 obtingut amb caràcter general per 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 amb6
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 de Valoració del Sistema i Organització de
l’Ensenyament del Programa de Doctorat en Dret 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.
Atès l’increment progressiu del nombre d’estudiants de doctorat, les dimensions de la
sala de treball no permeten absorbir tota la demanda de places. Des d’aquest punt de
vista, una acció de millora a implementar en el futur consistiria en buscar nous
espais que permetin satisfer aquesta demanda (sobre aquesta acció de millora,
vegeu infra l’apartat “Valoració i proposta del pla de millora” d’aquest informe).



Aplicació informàtica Sigm@: El curs 2012-2013 es va implementar, dins d’aquesta
aplicació, 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:
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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
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” (gener del 2014) i, al tutordirector de la tesi, el document “Mòdul Seguiment de la Tesi Doctoral” (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. Des d’aquest punt de vista, una
possible acció de millora en aquest àmbit consistiria en organitzar 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 (sobre
aquesta acció de millora, vegeu infra l’apartat “Valoració i proposta del pla de millora”
d’aquest informe).

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.
Els principals serveis de caràcter general per donar suport i orientació acadèmica i
professional als doctorands són els següents:


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 20162017, 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,
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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 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 de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament del
Programa de Doctorat en Dret 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).


Escola de Doctorat: L'Escola 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/



Biblioteca / Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): La
Biblioteca/CRAI de la UPF està situada en cadascun dels edificis de la UPF on
s’imparteix docència. Ofereix diversos espais i equipaments per a la consulta
bibliogràfica i el treball personal. Per accedir als serveis de la Biblioteca o fer-ne ús
només cal disposar del carnet de la UPF. Per a més informació sobre la Biblioteca/CRAI,
vegeu el següent enllaç: http://www.upf.edu/bibtic/.
Novament, l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament
del Programa de Doctorat en Dret 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).



Servei d’informàtica: la Secretaria del Departament 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/).
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Els resultats de l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de
l’Ensenyament del Programa de Doctorat en Dret 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).


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 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 de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament del
Programa de Doctorat en Dret 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).



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 de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament del
Programa de Doctorat en Dret 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).



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/.



Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA): 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).



Idiomes: 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,
proporcionant-los la competència lingüística, tant en català i en espanyol com en llengües
estrangeres, imprescindible per a una projecció multilingüe dins de l'àmbit social,
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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/pei/es/


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



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/).



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:
http://www.alumni.upf.edu/lfportal/web/alumni/

En termes generals, l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de
l’Ensenyament del Programa de Doctorat en Dret 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. Atès que aquest servei és
completament aliè a l’esfera de control del Doctorat, no es preveu cap acció de
millora en aquest àmbit.
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, una possible acció de millora consistiria en complementar aquesta
sessió informal de valoració dels cursos de formació amb la realització
d’enquestes escrites o online (sobre aquesta acció de millora, vegeu infra l’apartat
“Valoració i proposta del pla de millora” d’aquest informe).



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 coincideix 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.
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Suport del personal administratiu de la Secretaria del Departament de Dret: el
programa de Doctorat en Dret compta amb el suport administratiu de dues persones de
la Secretaria del Departament 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, funcionament de l’aplicatiu “Seguiment tesis
doctorals”, informació sobre el dipòsit i lectura de la tesi doctoral, tràmits acadèmics,
etc.).
L’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament del
Programa de Doctorat en Dret 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.
D’altra banda, la Secretaria del Departament de Dret envia anualment als estudiants de
Màster i Doctorat una enquesta de valoració dels seus serveis. En l’enquesta realitzada
en el curs 2015-2016 van participar un total de 19 estudiants de doctorat. Aquesta
enquesta va posar de manifest que un dels punts forts de la Secretaria era la rapidesa
en l’oferiment del servei. Pel que fa als punts febles, es van destacar els següents:
d’una banda, el procediment per sol·licitar alguns tipus de certificats; de l’altra, la llengua
d’enviament d’alguns correus electrònics.
Fins el curs 2015-2016, els certificats oficials –diferents del Certificat Acadèmic Personal
(CAP)– se sol·licitaven directament a la Secretaria del Departament de Dret i eren
gratuïts. A partir del curs 2015-2016, els estudiants han de sol·licitar aquests certificats al
Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE); a continuació, han de pagar un import de 15 euros
en concepte de taxa per l’emissió del certificat; finalment, han de recollir el certificat a la
Secretaria del Departament de Dret. Per als estudiants de doctorat, aquests canvis han
tingut un efecte negatiu, ja que han alentit i encarit el procediment. La implantació
d’accions de millora en aquest àmbit resulta complex atès que és un tràmit compartit
per tots els programes de Doctorat gestionats per la UPF. En tot cas, el programa de
Doctorat en Dret es compromet a actuar davant els òrgans responsables per fer
possible que la sol·licitud d’aquests tipus de certificats, i el pagament de la taxa
corresponent, es pugui fer telemàticament. Atès que el pagament de les taxes és
una mesura imposada per la universitat, l’adopció de mesures per reduir o eliminar
la taxa excedeix de les competències del Departament de Dret (sobre aquesta acció
de millora, vegeu infra l’apartat “Valoració i proposta del pla de millora” d’aquest
informe).
Una segona queixa habitual entre els estudiants de doctorat té a veure amb l’idioma que
utilitza la Secretaria del Departament per enviar informació que els pot resultar d’interès.
En concret, es refereixen a l’enviament de correus electrònics en llengües catalana i
castellana i, només en alguns casos, en anglès. L’augment del nombre d’estudiants de
nacionalitat estrangera (gairebé un 65% dels estudiants matriculats), i la tendència
creixent del Doctorat en Dret cap a la seva internacionalització, obliga a adoptar accions
de millora en aquest àmbit per tal de garantir que la informació arribi a tots els doctorands
de forma comprensible. En aquest sentit, es proposa com a acció de millora que tots
els correus electrònics que s’enviïn des de la Secretaria del Departament de Dret
estiguin escrits en les tres llengües oficials de la UPF (català, castellà i anglès)
(sobre aquesta acció de millora, vegeu infra l’apartat “Valoració i proposta del pla de
millora” d’aquest informe).
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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.
Les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents amb el perfil de
formació pretès.
Durant el primer any, els doctorands del programa de Doctorat en Dret són avaluats a
partir de les següents activitats formatives (per a una descripció exhaustiva d’aquestes
activitats, vegeu supra l’apartat 1.2 d’aquest informe):


Dos cursos de formació obligatoris impartits per professors estrangers de
reconegut prestigi internacional. Els estudiants són avaluats dels continguts d’aquests
dos cursos mitjançant la realització d’un treball final.
Com s’ha comentat en l’apartat 1.2 de l’informe, es proposa com a acció de millora
que, des de la coordinació del Doctorat, s’insisteixi al professorat d’aquests cursos en
una major flexibilitat en el sistema d’avaluació, de tal manera que els doctorands
puguin aplicar els coneixements transversals adquirits a les seves línies de recerca en
els treballs finals que hagin de lliurar un cop acabats els cursos.
La realització d’aquests cursos permet assolir les següents competències
específiques 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) Fer una anàlisi crítica, una avaluació i una síntesi d'idees noves i complexes en el
camp del dret;
(3) Dissenyar i implementar adequadament una recerca acadèmica en l'àmbit del dret.



Diverses sessions sobre metodologia jurídica impartides per professors del
Departament de Dret de la UPF. Aquestes sessions no s’avaluen mitjançant la
realització d’un exercici escrit, sinó a partir de l’assistència als mateixos, que és
obligatòria.
La realització d’aquestes sessions permet assolir les següents competències
específiques 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) Dissenyar i implementar adequadament una recerca acadèmica en l'àmbit del dret.



Un mínim de cinc seminaris organitzats pel Departament de Dret de la UPF.
Novament, aquestes sessions no s’avaluen mitjançant la realització d’un exercici
escrit. No obstant, els estudiants han d’acreditar la seva assistència i l’aprofitament
obtingut mitjançant la presentació d’un formulari.
L’assistència a aquests seminaris permet assolir la següent competència específica
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.



El projecte de recerca, que inclou la informació essencial sobre la tesi doctoral que
pretén dur a terme, permet assolir les següents competències:
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(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.
Durant els anys posteriors, els doctorands del programa de Doctorat en Dret són avaluats
a partir de les següents activitats formatives (per a una descripció exhaustiva d’aquestes
activitats, vegeu supra l’apartat 1.2 d’aquest informe):




El document d'activitats que reculli totes les activitats formatives que el doctorand
realitzi al llarg dels seus estudis.
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/secretaria-doctorat/Infoitramits/noudoctorat/diposit.html).
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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6.2 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques
del programa de doctorat.
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

0

1

1

2

Tesis llegides a TC

0

1

1

2

Tesis llegides a TP

0

0

0

0

0

2

1,5

3,5

Durada mitjana del programa de doctorat a TC

0

2

1,5

3,5

Durada mitjana del programa de doctorat a TP

0

0

0

0

0

1

1

2

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Tesis llegides

Durada mitjana del programa de doctorat

Tesis amb qualificació Cum Laude
Tesis amb qualificació Cum Laude (%)
Nombre de doctors amb menció internacional
Doctors amb menció internacional (%)

6

Nombre de resultats científics de les tesis doctorals
Premis

1

Llibres

3

Articles de revista

2

Nombre d’estudiants que hagin realitzat estades de recerca

n/d

12

10

14

Estades de recerca (%)

n/d

14,81

9,35

9,72

Total abandonament

0

1

5

4

Total abandonament (% sobre la matrícula)

0

1,23

4,67

2,78

Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del
programa de doctorat.
1. TESIS DOCTORALS LLEGIDES
Des de la implantació del RD 99/2011 en el curs 2012-2013, s’han llegit un total de 4
tesis doctorals:






En el curs 2013-2014, el Dr. Mario Martín PEREIRA GARMENDIA va defensar la
seva tesi doctoral “Responsabilidad en los delitos de genocidio y de lesa
humanidad: un enfoquedes de la ‘teoría de las estructuras de pecado’”, dirigida
pel Prof. Dr. Jesús SILVA SÁNCHEZ.
En el curs 2014-2015, el Dr. Fernando J. ALCANTARILLA HIDALGO va defensar la
seva tesi doctoral “El Siglo XX en viñetas: Relaciones Internacionales y
Humanismo en el còmic europeo”, dirigida pel prof. Santiago RIPOL CARULLA.
En el curs 2015-2016, el Dr. Gerard GRAMÀTICA BOSCH va defensar la seva tesi
doctoral “Los acuerdos abusivos en las sociedades mercantiles: el delito art 291
CP”, codirigida pels Prof. Dr. Jesús M. SILVA SÁNCHEZ i pel Dr. RICARDO ROBLES.
En el curs 2015-2016, el Dr. Martí ROVIRA I SOPEÑA va defensar la seva tesi
doctoral “Antecedentes penales y mercado laboral”, codirigida pels Drs. Elena
LARRAURI PIJOAN i Jorge RODRÍGUEZ MENÉS.

Totes les tesis doctorats defensades van rebre una qualificació d’Excel·lent–Cum
Laude.
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2. RÈGIM DE DEDICACIÓ I PRÒRROGUES
Tots els doctorands van cursar la tesi a temps complert i, per tant, havien de dipositarla en un termini de tres anys a comptar des de la matriculació en el programa:





El Dr. Mario Martín PEREIRA GARMENDIA es va matricular per primer cop el
22.11.2012 (curs 2012-2013), va dipositar la seva tesi doctoral el 28.7.2014 i la
va defensar el 10.10.2014 (curs 2014-2015).
El Dr. Fernando J. ALCANTARILLA HIDALGO es va matricular per primer cop el
2.10.2013 (curs 2013-2014), va dipositar la seva tesi doctoral el 18.2.2015 i la va
defensar el 17.4.2015 (curs 2014-2015).
El Dr. Gerard GRAMÀTICA BOSCH es va matricular per primer cop l’11.10.2012
(curs 2012-2013), va dipositar la seva tesi doctoral l’1.10.2015 i la va defensar el
15.1.2016 (curs 2015-2016).
El Dr. Martí ROVIRA I SOPEÑA es va matricular per primer cop el 9.10.2012 (curs
2012-2013), va dipositar la seva tesi doctoral el 6.7.2016 i la va defensar el
26.7.2016 (curs 2015-2016).

Cal destacar que, dels quatre doctors, tres van dipositar la tesi dins del termini de
tres anys. El doctor restant va demanar un any de pròrroga. La resta d’estudiants
matriculats sota el RD 99/2011 en els cursos 2012-2013 i 2013-2014 han demanat una o
dues pròrrogues:
Pròrrogues
Doctorands que no han demanat cap pròrroga (temps parcial)
Doctorands que han demanat una pròrroga
Doctorands que han demanat dues pròrrogues

Curs 2012-2013
7
8
12

Curs 2013-2014
6
20
0

3. RESULTATS CIENTÍFICS DERIVATS DE LES TESIS DOCTORALS
Les quatre tesis doctorals 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/DGC160704-premios-defensa-2016.html).
A més, la seva tesi doctoral serà publicada properament per l’editorial NetCom2 i
pel Ministeri de Defensa.
La tesi doctoral del Dr. Gerard GRAMÁTICA BOSCH ha estat acceptada per
l’editorial Atelier per a la seva publicació.
La tesi doctoral del Dr. Martí ROVIRA I SOPEÑA encara no ha estat publicada, si bé
té dos articles de revista en premsa molt relacionats amb els continguts de la
seva recerca: RODRIGUEZ, J.; ROVIRA, M. “Assessing discrimination in
Correspondence Studies”, Sociological Methods and Research (en revisió); i
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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
(http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477370816675375).

4. RESULTATS CIENTÍFICS DERIVATS DE LES TESIS DOCTORALS
El nombre d’estudiants matriculats al Doctorat que han realitzat estades de
recerca no ha oscil·lat gaire en els tres cursos dels quals es disposen dades. En tots
ells, un total de 10-14 estudiants van fer una o diverses estades de recerca. A
continuació es presenta la distribució de les estades de recerca segons els destins més
habituals:
Estades de recerca
Regne Unit
Alemanya
Itàlia
Portugal
Hongria
Bèlgica
Noruega
Suïssa
Holanda
Espanya
EUA
Canadà
Argentina
Sierra Leone
Total

Curs 2013-2014
2
4
3
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
13

Curs 2014-2015
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
2
0
0
0
11

Curs 2015-2016
4
5
0
0
0
0
2
3
0
1
0
1
1
1
18

Com es pot observar, un 88,1% de les estades de recerca van ser realitzades en destins
europeus (especialment, Regne Unit i Alemanya).

6.3 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les
característiques del programa doctorat.
Nombre de doctors

Taxa d’ocupació

Taxa d’adequació de la
feina als estudis

4

100%

89%

Els resultats quantitatius dels indicadors d’inserció laboral són molt adequats, ja
que tots els doctors sota el RD 99/2011 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.






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.
El Dr. Martí ROVIRA I SOPEÑA és professor visitant de Criminologia a l’Àrea de Dret
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penal de la UPF (Barcelona).
Aquest resultat satisfà les expectatives indicades pels estudiants del Doctorat en Dret que
van contestar l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament
del Programa de Doctorat en Dret, un 33% dels quals optava, com a preferència de
futur, per poder continuar treballant un cop acabat el programa.
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Nivell (programa de
doctorat, centre,
universitat)

Implica
modificació?

Terminis

Responsable

Prioritat

Accions
proposades

Objectius a assolir

Identificació de les
causes

Diagnòstic

Estàndard

4. Valoració i proposta del pla de millora

2.1

Duplicitat de fonts
d’informació sobre
Solapament o
alguns aspectes
Unificació de la
Redissenyar les
duplicitat
del Doctorat en el informació sobre el pàgines web de la
d’informació sobre
web UPF
Doctorat que està UPF que contenen
el Doctorat en (especialment, pel
dispersa en
informació sobre els
diferents webs
que fa als
diferents webs
programes de
UPF
procediments
UPF
Doctorat
d’admissió i
matrícula)

Oficina de
Postgrau i
Doctorat;
Escola de
Doctorat;
Personal de Curs 2017Mitja
suport
2018
administratiu
de la Secretaria
del
Departament
de Dret

No

Universitat i
Centre

2.1

1. Alguna
informació no
actualitzada en la
pàgina web del
programa de
Doctorat en Dret

Manca de recursos 1. Actualització
Habilitar un àmbit
humans a la
periòdica de
específic en la
Secretaria del
tots els
Secretaria del
Departament de
apartats de la Departament de Dret
Dret
pàgina web del
dedicat a la
Doctorat en
promoció, posant
Programari web
Dret
especial èmfasi en
molt rudimentari
els serveis web i les

Personal de
suport
administratiu
Curs 2017de la Secretaria
2018
del
Departament
de Dret

No

Centre
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Alta

xarxes socials

2. Infrautilització
de Twitter

3.1

2. Augmentar
l’abast i la
interacció del
programa de
Doctorat a
Twitter

Inexistència de
processos
flexibles i eficaços
Facilitar la
Manca de
al SGIQ per (1)
sol·licitud de
necessitat
Adaptar els
sol·licitar la
renovació de
d’adaptar aquests
processos
renovació de
l’acreditació i el
processos
ja existents al SGIQ
l’acreditació dels
procés d’extinció o
ja existents per a
per a grau i màster al
programes de
reverificació del
grau i màster al
cas del Doctorat
Doctorat, (2)
Programa de
cas del Doctorat
modificar-los i (3)
Doctorat
extingir-los o
reverificar-los
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Alta

Oficina Tècnica
de Qualitat,
Coordinadora
del Programa
de Doctorat i
Tècnic amb
Curs 2017perfil PDI
2018
encarregat de
la qualitat del
centre a la
Secretaria del
Departament
de Dret

No

Centre

3.2

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

Conèixer el nivell
de satisfacció dels
estudiants amb la
docència rebuda
Realització de
per avaluar
valoració
possibles canvis
mitjançant
en els continguts,
reunions informals
la metodologia i el
sistema
d’avaluació utilitzat
en els cursos

Realitzar enquestes
escrites o online al
final del període de
docència presencial

Alta

Coordinadora
del programa
de Doctorat;
Personal de
suport
administratiu i
Tècnic amb Curs 2017perfil PDI
2018
encarregat de
la qualitat del
centre a la
Secretaria del
Departament
de Dret

3.2

Incoherències
entre els
indicadors del
programa facilitats
Coordinació i
Assegurar la
per la Unitat de
comunicació
coherència i
Projectes, Estudis millorables entre la fiabilitat de les
i Qualitat (UPEQ)
UPEQ i la
dades disponibles
de la UPF i les
secretaria del
sobre el Programa
dades disponibles
centre
de Doctorat
a la Secretaria del
Departament de
Dret

1. Treball conjunt
entre l’Oficina
Tècnica de Qualitat,
la UPEQ i el centre
per definir les
necessitats actuals
en matèria de dades

Alta

OTQ, UPEQ, Curs 2017Centre
2018

47

No

Programa de
Doctorat

No

Universitat i
Centre

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

3.2

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

Alta

Curs 20172018

No

Centre

Responsable
de la Unitat de
Projectes,
Estudis i
Qualitat, Cap
de la Secretaria
del
Departament
Curs 2017de Dret,
2018
Tècnic amb
perfil PDI
encarregat de
la qualitat del
centre a la
Secretaria del
Departament
de Dret

No

Universitat i
Centre

UPEQ

5.1

Directora de
Campus,
Dotar els
Coordinadora
Insuficiència
Increment del
doctorands de les
del Programa
Cerca o habilitació de
d’espais perquè
nombre de
condicions de
de Doctorat,
nous espais destinats
Curs 2017els doctorands doctorands i de la treball adequades
Mitja
Cap de la
específicament als
2018
puguin realitzar la demanda d’espais per poder dur a
Secretaria del
doctorands
seva recerca
de treball
terme la seva
Departament
recerca
de Dret,
Director de la
Biblioteca/CRAI

No

Universitat i
Centre

5.1

Dificultats en la
utilització de
l’aplicatiu
Formació específica
informàtic
sobre l’aplicatiu
“Seguiment tesis Desconeixement
Utilització de
adreçada a
doctorals” per
del funcionanent l’aplicatiu de forma
doctorands i a tutorsparts dels
de l’aplicatiu
correcta i periòdica
directors i codirectors
doctorands i/o
de tesi
dels tutorsdirectors i
codirectors de tesi

No

Programa de
Doctorat
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Alta

Personal de
suport
administratiu
de la Secretaria
del
Curs 2017Departament
2018
de Dret; Servei
d’Informàtica
del Campus
Ciutadella

5.2

Ineficiències en el
procediment de
sol·licitud de
Modificació recent
certificats
del procediment
acadèmics
per sol·licitar
diferents dels
determinats tipus
Certificats
de certificats
Acadèmics
Personals

5.2

Garantir que tots
Manca de
Enviar els correus
Enviament dels
els doctorands
comprensió de la
electrònics en els
correus electrònics
reben tota la
informació
tres idiomes oficials
exclusivament en
informació
enviada per
de la universitat
llengua catalana i relacionada amb el
correu electrònic
(català, castellà,
castellana
Doctorat de forma
als doctorands
anglès)
comprensible

6.1

Agilitzar el
procediment de
sol·licitud de
certificats

Descontent dels
estudiants amb
Major aplicació
Transversalitat
els continguts dels
dels coneixements
dels cursos; manca
cursos obligatoris
transversals
d’adequació a les
per falta
adquirits a les
línies de recerca
d’adequació a les
línies de recerca
específiques dels
seves línies de
específiques dels
estudiants
recerca
estudiants
específiques

Implementar, per a
tots els certificats
acadèmics, la
possibilitat de
sol·licitud telemàtica

Major flexibilitat en el
sistema d’avaluació
perquè els
doctorands puguin
fer treballs finals
enfocats cap a les
seves línies de
recerca
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Oficina de
Postgrau i
Doctorat

Curs 20172018

No

Universitat

Alta

Personal de
suport de la
Curs 2017Secretaria del
2018
Departament
de Dret

No

Programa de
Doctorat

Alta

Coordinadora
del programa
de Doctorat; Curs 2017Professors dels
2018
cursos
obligatoris

No

Programa de
Doctorat

Alta

