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 S’ha fet una valoració breu, identificant punts forts i punts febles, a partir

d’evidències i indicadors

 S’han proposat millores per superar els punts febles i s’han referenciat en

els apartats corresponents

 S’han integrat les propostes de millora en un Pla de Millora (BP SAT)

 S’han assegurat els estàndards claus (Nivell d’anàlisi: Programa)

E1. Qualitat del programa

E4. Professorat

E5. Suport a l’aprenentatge

E6. Resultats

 Ha comptat amb l’opinió i la participació dels diferents grups d’interès

del programa de doctorat (responsables acadèmics, professorat, personal

de suport, doctorands...)

 Ha tingut en compte la memòria de verificació i ha donat resposta a les

recomanacions indicades a l’informe de verificació

Bona pràctica autoinforme
PD: Polímers i Biopolímers



Recomanacions AQU

Per estàndard

Valorar la pertinença i efectivitat de les activitats

formatives i dels mecanismes de supervisió

1. Qualitat del 
programa formatiu

Proposta Sistematitzar l’anàlisi del document d’activitats del 

doctorand per garantir la traçabilitat de les 

activitats formatives

4. Professorat
Valorar la participació del professorat en: direcció de

tesis, projectes competitius, contribucions científiques

publicades en revistes indexades

Correlacionar professorat/sexenni viu

Analitzar el grau d’internacionalització del programa de

doctorat (professorat estranger)

Rati directors tesi / tesis dirigides



Recomanacions AQU

Per estàndard

Especificar els espais propis del programa (disponibilitat

i capacitat)
5. Suport a 

l’aprenentatge

6. Resultats
Analitzar la qualitat de contribucions científiques

derivades de les tesis defensades (articles JCR, articles

no JCR, congressos internacionals, congressos

nacionals, etc.)

Indicar i valorar els serveis d’orientació professional,

inserció laboral, mobilitat, del propi programa de

doctorat

Pla de Millora
Incloure a la fitxa de “Proposta de millora” indicadors i

valors

Proposta Aquesta informació es pot incloure en l’apartat “Objectius” de 

la fitxa de “Proposta de millora”



Recomanacions AQU

Transversals

Millorar la informació pública del programa de doctorat per

donar resposta com a mínim al contingut de les Taules 1.1 i

1.2 de les Guies de Seguiment i d’Acreditació (requisits i

criteris d’admissió, complements formatius, perfil de

sortida, resultats del programa, SGIQ, etc)

2. Informació 
pública

3. Sistema de 
garantia 

interna de la 
qualitat 

Demostrar que el SGIQ està implementat i que es revisa

periòdicament per analitzar-ne l’adequació



Recomanacions AQU

Transversals

5. Suport a 
l’aprenentatge

Valorar la satisfacció amb el programa de doctorat per

part de directors de tesis, doctorands i doctors

6. Resultats
Desagregar els resultats per doctorands regulats pel RD

99/2011 i per doctorands precedents a aquest RD

Pla de Millora
Valorar l’impacte que les propostes de millora

transversals tenen en el programa de doctorat



Informe de Seguiment Informe d’Acreditació

1. Context

 Dades identificadores

 Presentació del PD

 Procés d’elaboració de l’informe

2. Valoració dels estàndards

 E1. Qualitat del programa

 E2. Informació pública

 E3. Sistema intern de Qualitat

 E4. Adequació del professorat

 E5. Suport a l’aprenentatge

 E6. Resultats

3. Pla de millora

4. Evidències

1. Context

 Dades identificadores

 Presentació del PD

 Agents que han participat en 

l’elaboració de l’informe

 Procés d’elaboració de l’informe

2. Valoració dels estàndards

 E1. Qualitat del programa

 E2. Informació pública

 E3. Sistema intern de Qualitat

 E4. Adequació del professorat

 E5. Suport a l’aprenentatge

 E6. Resultats

3. Pla de millora

4. Evidències 

Pautes de treball Acreditació
Trets específics autoinforme



Trets i participants:

 Procés voluntari i a cost zero

 Programes de doctorat admesos

 Enginyeria eléctrica

 Arquitectura de Computadors

 Computació

 Autoinforme d'acreditació i audiències (visita) en anglès

 Comitè d'Avaluació Externa (CAE) amb un acadèmic expert d'un

altre país

 Certificat i Segell d‘Acreditació d’AQU (acreditació estàndard)

Pautes de treball Acreditació
Avaluació internacional



Pautes de treball Acreditació
Calendari

ACTUACIÓ TERMINI

Recollida i preparació d'informació (indicadors) GPAQ/Escola de Doctorat De maig a juliol 2017

Elaboració de l‘Informe d’Acreditació del Programa 

de Doctorat (IAPD)

Escola de Doctorat

Responsables dels PD
Fins al 20 de novembre 2017

Lliurament de l’IAPD (versió inicial) a GPAQ Responsables dels PD 20 de novembre 2017

Revisió tècnica de l’IAPD GPAQ
Del 20 al 30 de novembre 

2017

Exposició pública de l’IAPD Unitat acadèmica Fins al 20 de desembre 2017

Lliurament de l’IAPD (versió definitiva) a GPAQ Responsables dels PD 20 de desembre 2017

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

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

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

Visita externa CAE (AQU Catalunya) Maig i Juny 2018
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Pautes de treball Acreditació
Eines de suport

http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca
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Pautes de treball Acreditació
Eines de suport

https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/


Pautes de treball Acreditació
Eines de suport



Pautes de treball Acreditació
Eines de suport



info.sat@upc.edu

mailto:info.sat@upc.edu


Calendari (SEGUIMENT)

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


