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1. Context i marc de referència

• El RD 99/2011 implanta una nova estructura per als programes de doctorat segons les directrius de l’EEES

• Els programes de doctorat adopten els mateixos processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació 

que les titulacions oficials de grau i de màster (MARC VSMA d’AQU Catalunya)

http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions


2. Què és el seguiment

 El seguiment de les titulacions és un procés d’avaluació contínua

que fan els responsables de la titulació (coordinadors del programa

de doctorat, comissió acadèmica, comissió de qualitat...) en relació

al desplegament de la memòria de verificació del programa de

doctorat.

 Aquesta avaluació cal documentar-la a través de l’informe de

seguiment que caldrà lliurar-lo a l’Agència per a la Qualitat del

Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) per avaluar-lo.

 L’informe de seguiment i la visita externa seran els elements

claus a tenir en compte per a l’acreditació del programa de doctorat

que cal fer cada 6 anys. En aquest sentit, el seguiment l’hem de

considerar un exercici de reflexió que ens ha de facilitar

l’acreditació favorable o l’acreditació excel·lent.



 Aquest informe ha de donar resposta a qüestions com:

 Es desenvolupa el programa d’acord amb la seva planificació?

 S’estan aconseguint els objectius marcats?

 Els doctorands estan satisfets amb la formació rebuda?

 La informació pública és veraç, rellevant, actualitzada i de fàcil accés?

 És necessari modificar aspectes de la titulació?

 ...

fent una anàlisi i valoració breu a partir de les evidències i indicadors

obtinguts en els darrers tres cursos acadèmics.

 La valoració ha de recollir tant els punts forts (bones pràctiques) com els

punts febles (propostes de millora) que es recolliran en el Pla de Millora.

 Les modificacions dels programes de doctorat estan lligades a l’anàlisi

feta en el procés de seguiment i només es podran sol·licitar modificacions

substancials si s’ha fet constar en l’informe.

3. Com cal fer-lo (1/2)



 L’informe ha de ser breu, concís, amb una estructura clara, un

llenguatge fàcil de seguir i entendre.

 Ha de ser equilibrat tant en aspectes positius (bones

pràctiques) com en aspectes que cal millorar (propostes de

millora).

 Ha de comptar amb l’opinió i la participació dels diferents

grups d’interès del programa de doctorat (responsables

acadèmics, professorat, personal de suport, doctorands...)

 S’ha d’aprovar per un òrgan col·legiat i s’ha de publicitar a

través del web de cada programa de doctorat per rendir

comptes.

3. Com cal fer-lo (2/2)



1. Context

• Dades identificadores

• Presentació del Programa de Doctorat (Optatiu) Màx. 2 pàg.

• Procés d’elaboració de l’Informe de Seguiment del Programa de Doctorat (Optatiu) Màx. 1 pàg.

2. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

E1. Qualitat del programa de doctorat Màx. 3 pàg. - Nivell d’anàlisi de titulació

E2. Pertinència de la informació pública Màx. 2 pàg. - Nivell d’anàlisi de centre (Escola Doctorat) i de titulació

E3. Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat Màx. 2 pàg. - Nivell d’anàlisi de centre (Escola Doctorat)

E4. Adequació del professorat al programa de doctorat Màx. 3 pàg. - Nivell d’anàlisi de titulació

E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge Màx. 2 pàg. - Nivell d’anàlisi de centre (Escola Doctorat) i de titulació

E6. Qualitat dels resultats del programa de doctorat Màx. 3 pàg. - Nivell d’anàlisi de titulació

3. Pla de millora

4. Què cal fer (1/3)
Apartats de l’informe de seguiment



1. Qualitat del programa

2. Pertinència de la 
informació pública

3. Eficàcia del sistema de 
garantia interna de la 

qualitat (SGIQ)

El disseny del programa (línies de recerca, perfil de

competències i activitats formatives) està actualitzat

segons els requisits de la disciplina i respon al nivell

formatiu requerit en el MECES.

S’informa de manera adequada tots els grups d’interès

sobre les característiques del programa de doctorat i

sobre els processos de gestió que en garanteixen la

qualitat.

Es disposa d’un sistema de garantia interna de la

qualitat formalment establert i implementat que

assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora

contínua del programa de doctorat.

4. Què cal fer (2/3)

2. Valoració de l’assoliment dels estàndards



4. Adequació del 
professorat al programa

5. Eficàcia dels sistemes 
de suport a l’aprenentatge

6. Qualitat dels resultats 
del programa

El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les

característiques del programa de doctorat, l’àmbit

científic i el nombre d’estudiants.

Aquest estàndard és clau en el procés d’acreditació.

Els recursos materials i serveis necessaris per al

desenvolupament de les activitats previstes en el

programa de doctorat i per a la formació del doctorand

són suficients i adequats al nombre de doctorands i a

les característiques del programa.

Les tesis doctorals, les activitats formatives i

l’avaluació són coherents amb el perfil de formació.

Els resultats quantitatius dels indicadors acadèmics i

d’inserció laboral són adequats.

Aquest estàndard és clau en el procés d’acreditació.

4. Què cal fer (3/3)

2. Valoració de l’assoliment dels estàndards
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5. Eines de suport_Portal VSMA (1/6)

http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca


5. Eines de suport_Aplicació SAT (2/6)
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https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
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5. Eines de suport_Aplicació SAT (4/6)



5. Eines de suport_Aplicació SAT (5/6)



5. Eines de suport_Aplicació SAT (6/6)



Estàndards seguimentEstàndards seguiment

6. Metodologia de treball (1/7)



Fase 1: Recollida d’informació

Estàndards seguimentEstàndards seguiment

6. Metodologia de treball (2/7)

Objectiu de l’activitat

Realitzar l’extracció i tractament de dades dels Sistemes 

d’Informació vinculats al procés de Seguiment.



Estàndards seguimentEstàndards seguiment

Fase 2: Anàlisi d’informació

6. Metodologia de treball (3/7)

Objectiu de l’activitat

A partir de la informació recollida, fer l’anàlisi i detectar 

punts febles i punts forts.



Estàndards seguimentEstàndards seguiment

Fase 3: Propostes de millora

6. Metodologia de treball (4/7)

Objectiu de l’activitat

A partir dels punts febles detectats, proposar millores.



Estàndards seguimentEstàndards seguiment

Fase 4: Aprovació de l’informe

6. Metodologia de treball (5/7)

Objectiu de l’activitat

Fomentar la participació dels diferents grups d’interès i validar el 

procés per part d’un òrgan col·legiat.



Estàndards seguimentEstàndards seguiment

Fase 5: Rendició de comptes

6. Metodologia de treball (6/7)

Objectiu de l’activitat

Publicar l’Informe de Seguiment del Programa de Doctorat i 

l’Informe de Seguiment d’Universitat per garantir la 

transparència i rendir comptes a la societat.



 L’Escola de Doctorat ha de proveir determinats indicadors,

evidències i informació pública. I, també, ha de complimentar alguns

estàndards del procés de seguiment que són de caire transversal.

 Ha d’elaborar un informe de seguiment d’universitat (ISPD), que

abasti els programes de doctorat que hagin presentat un informe de

seguiment, per recollir:

 Els principals problemes detectats en el desenvolupament dels

programes de doctorat i en els seus resultats acadèmics.

 Un resum de les bones pràctiques i dels aspectes a millorar

identificats.

 Els programes de doctorat que requereixen d’una atenció

especial i els que contenen propostes de modificació

substancial.

 La Junta de l’Escola de Doctorat aprovarà l’ISPD.

El rol de l’Escola de Doctorat

6. Metodologia de treball (7/7)



7. Calendari i agents implicats

ACTUACIÓ AGENT TERMINI

Recollida i preparació d'informació (indicadors) GPAQ/Escola de Doctorat Octubre 2017

Sessió de formació als responsables dels programes de 

doctorat que han d’elaborar l’Informe de Seguiment del 

Programa de Doctorat (ISPD)

GPAQ 19 octubre 2017

Demanar accés usuaris aplicació SAT Programes de Doctorat 19-20 octubre 2017

Elaboració de l’ISPD
Responsables dels PD

Escola de Doctorat
Fins l’11 de desembre 2017

Lliurament de l’ISPD (versió inicial) a GPAQ Responsables dels PD 11 de desembre 2017

Revisió tècnica de l’ISPD GPAQ
Del 12 al 22 de desembre 

2017

Lliurament de l’ISPD (versió definitiva) a GPAQ Responsables dels PD 12 de gener 2018

Elaboració de l’informe d’universitat (IUPD) Escola de Doctorat Gener i febrer 2018

Aprovació dels ISPD i de l’IUPD Junta Escola de Doctorat Del 12 al 23 de febrer 2018

Tramesa dels informes (ISPD i IUPD) a AQU GPAQ 26 de febrer 2018



info.sat@upc.edu

mailto:info.sat@upc.edu

