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Resum executiu 
 
 
Perspectiva internacional dels estudis de doctorat 
 
Els responsables de l’educació superior a Europa van acordar promoure els 
estudis de doctorat amb l’objectiu de formar investigadors amb talent que 
siguin útils a la societat, com a pas imprescindible per promoure una economia 
fonamentada en el coneixement i per atreure cap a Europa els millors 
estudiants de doctorat.  
 
Aquests objectius no són assolibles si els governs dels estats que conformen 
l’espai europeu d’educació superior (EEES) no desenvolupen un marc adequat 
en cada país i si les universitats europees no adopten estratègies i duen a 
terme accions específiques per captar bons estudiants i per formar doctors que 
siguin investigadors al més alt nivell, intel·lectualment crítics, autònoms i 
capaços d’assumir riscos per fer avançar les fronteres del coneixement.  
 
Una de les estratègies per formar bons doctors consisteix a enfocar el doctorat 
amb un doble vessant: com una formació en recerca, entesa com una activitat 
professional, i com un desenvolupament personal dels doctorands.  
 
Per assegurar la coherència de les qualificacions atorgades a Europa es va 
crear el marc europeu de qualificacions, que descriu el nivell que correspon a 
cadascuna de les titulacions acadèmiques. El marc estableix les 
característiques comunes per a tots els doctors europeus en diferents àmbits. 
En l’àmbit dels coneixements, concreta que els doctors els han de tenir en la 
frontera més avançada d’un camp de treball i en el punt d’articulació amb 
diferents camps. En l’àmbit de les experteses, estableix que han d’haver 
treballat amb les tècniques més avançades i especialitzades, i també en la 
síntesi i l’avaluació, de manera que els permeti resoldre problemes crítics quant 
a recerca i innovació. En l’àmbit de les competències, en concreta algunes 
com ara autoritat, innovació, autonomia, integritat acadèmica i professional, així 
com el compromís en el desenvolupament d’idees noves.  
 
A més a més, es considera que durant el procés de formació, els doctorands 
han de ser capaços de conduir el seu desenvolupament personal, han d’estar 
immersos en un entorn de recerca ric, han d’estar en connexió amb el món 
extern, vinculats amb altres sectors de la societat, i han de desenvolupar 
competències que siguin molt apreciades per la societat del coneixement. 
 
A Europa, per donar resposta a aquests acords, els governs dels estats han 
d’adaptar els seus marcs normatius i han de desenvolupar polítiques 
específiques per promoure els estudis de doctorat amb aquest enfocament. 
 
D’altra banda, la formació de doctors amb aquestes característiques, així com 
la captació de bons estudiants, també demana actuacions concretes de les 
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universitats. Així, van elaborar els principis que cal tenir en compte per 
establir els estudis de doctorat, coneguts com a principis de Salzburg. D’acord 
amb aquests principis, les universitats, entre altres aspectes, han de: 

• basar el doctorat en la recerca original, promoure els estudis de 
doctorat en entorns intensius de recerca i satisfer les necessitats 
del món laboral; 

• marcar estratègies i polítiques institucionals; 
• promoure estructures innovadores per facilitar la 

interdisciplinarietat i les competències transversals; 
• reforçar la qualitat dels seus programes de formació doctoral, 

incloent-hi, si cal, programes conjunts amb altres institucions, que 
condueixin a la formació de doctors amb les característiques 
abans esmentades; 

• establir una durada apropiada, de tres a quatre anys per al 
doctorat;  

• promoure doctorats amb una massa crítica adient;  
• donar un paper crucial a la supervisió dels doctorands;  
• considerar els estudiants de doctorat com a professionals que fan 

aportacions clau a la creació de nous coneixements;  
• augmentar la mobilitat geogràfica, i 
• assegurar un finançament apropiat. 

 
Per complir amb els principis, les universitats han hagut de desenvolupar una 
nova organització interna orientada a la gestió dels programes de doctorat. A 
més, han fomentat xarxes d’universitats i han establert acords entre 
universitats que han permès millorar entorns de recerca i programes de 
doctorat.  
 
S’han creat infraestructures, com ara les escoles de doctorat, que tenen com 
a objectiu promoure un entorn estimulant per a una recerca innovadora i de 
qualitat, facilitar l’assoliment d’una massa crítica necessària d’estudiants i 
professors i donar visibilitat als estudis de doctorat, un aspecte imprescindible 
per captar bons estudiants.  
 
Les escoles de doctorat apleguen els grups de recerca més dinàmics i 
productius de la universitat, i disposen de directors i consells científics que 
estan alerta sobre les innovacions científiques i sobre les necessitats d’una 
societat innovadora, creant així un entorn idoni de recerca. A més a més, les 
escoles són competents pel que fa als programes de doctorat, els mecanismes 
d’accés i admissió d’estudiants, la definició dels projectes de doctorat, la 
selecció del professorat que forma part de l’escola, la supervisió i el seguiment 
del treball dels doctorands, i també a promoure la formació de competències 
genèriques, a vetllar per una durada adient dels estudis i en la guia de la 
carrera professional dels doctors, la qual s’ha d’integrar en el projecte de 
doctorat.  
 
En una anàlisi del context internacional, més ampli que Europa, s’ha observat 
de manera general que els estudis de doctorat també atorguen un paper 
primordial a la formació en recerca, encara que aquesta formació sempre  
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s’acompanya d’un període de formació, en què la supervisió dels doctorands té 
un paper fonamental.  
 
En general, les universitats d’arreu del món 

• tenen molta autonomia en l’establiment de la normativa i en l’admissió 
d’estudiants de doctorat;  

• disposen de comissions de doctorat exigents que vetllen per:  
o la qualitat acadèmica dels estudis, 
o la correcta selecció dels doctorands.   
o i assegurar un nivell científic adequat de les tesis defensades; 

• estableixen àrees prioritàries de recerca que vinculen al doctorat, 
• i organitzen el doctorat mitjançant escoles de doctorat o estructures 

específiques per a aquests estudis. 
 
 
 
Evolució del marc normatiu a Espanya i Catalunya la dècada dels 2000 
 
La formació doctoral a Espanya i Catalunya en la darrera dècada ha estat 
marcada pel marc legal i pels diferents reglaments que han fixat l’enfocament i 
l’estructura del doctorat.  
 
El marc legal i normatiu del doctorat ha sofert els últims deu anys dues 
modificacions significatives, vinculades a la necessitat d’adaptar l’educació 
superior a l’espai europeu, que havia establert tres cicles de formació: grau, 
màster i doctorat. Així, el model de doctorat vigent des del 1998 tenia una 
estructura articulada en dos períodes, el de formació i el de recerca tutelada, i 
un reconeixement intermedi i s’hi accedia a partir de la llicenciatura o 
l’enginyeria superior. 
 
En la primera modificació de l’any 2005, es va establir una estructura nova 
anomenada programes oficials de postgrau (POP), que incloïa dos nivells: el 
de màster, com a títol oficial que apareixia per primera vegada, i el de doctorat. 
Els POP establien la possibilitat d’accedir al doctorat després d’haver cursat un 
màster, i facilitaven el desenvolupament de doctorats entre més d’un centre.  
 
El segon canvi de marc legal té lloc l’any 2007, amb un reglament que estableix 
clarament els tres nivells (grau, màster i doctorat) i que retorna al concepte de 
programa de doctorat, al qual també s’arriba mitjançant un màster. Aquest 
nou reglament representa la desaparició dels POP que es van posar en marxa 
feia un parell d’anys i en la identificació, fonamentalment, del màster com a 
període de formació i el doctorat com a període de recerca dels antics 
doctorats.  
 
Sembla que finalment es publicarà un nou reglament a finals del 2010 que, tot 
mantenint la línia dels programes de doctorat, impulsarà el canvi cap al model 
de doctor europeu, amb el doble vessant de formació, en recerca i 
desenvolupament personal, i promourà la creació d’escoles doctorals. 
Aquesta adaptació per etapes, i no prou ben definida des de l’inici, és un dels 
efectes de no haver-se fet públic el marc espanyol de qualificacions en 
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l’educació superior (MECES) i de la tardana adaptació dels dos primers cicles 
de formació universitària a l’EEES. 
 
En aquesta dècada s’han posat en marxa mecanismes orientats al 
reconeixement de la solvència cientificotècnica dels estudis de doctorat 
(menció de qualitat) i a l’acreditació dels programes de doctorat, aspectes en 
línia amb les pràctiques internacionals de garantia de qualitat de l’educació 
superior i un component obligatori en l’EEES. 
 
 
Marc normatiu i organitzatiu a la UB 
 
A la Universitat de Barcelona hi ha hagut una voluntat molt clara de canvi i 
d’adaptació del doctorat als nous models organitzatius. L’adaptació dels estudis 
de doctorat al Reial decret del 2005, i posteriorment al del 2007, s’ha fet en uns 
terminis relativament breus.  
 
En el primer cas, la Universitat de Barcelona va apostar pels doctorats 
intercentre i va promoure una reducció significativa del nombre de programes 
de doctorat per assolir una millor massa crítica.  
 
A partir del 2007, l‘esforç es va centrar a adaptar en un període breu, dos anys, 
tots els programes oficials de postgrau a la nova situació de programes de 
doctorat. Actualment s’està treballant per establir els mecanismes i el tipus 
d’estructures que permetin una total adaptació dels estudis de doctorat al nou 
model de doctor i a les millors pràctiques europees.  
 
Les adaptacions als diferents marcs legals han comportat una activitat notable 
en el si de la Comissió de Doctorat per adaptar les normatives de doctorat als 
diferents canvis, tant en l’enfocament i l’estructura com en la gestió. En aquesta 
dècada han compartit la gestió dels estudis de doctorat els serveis generals de 
la Universitat amb els departaments, en l’etapa dels programes oficials de 
postgrau, i a partir del restabliment dels programes de postgrau, els serveis 
generals han compartit la gestió amb les facultats.  
 
Al llarg de la dècada, s’ha palesat que el doctorat ha tingut poca visibilitat, tant 
interiorment com exteriorment, i que la UB ha fet un esforç més gran en la 
promoció d’altres estudis, com ara els màsters. 
 
 
Els programes de doctorat de la UB 
 
Qualsevol proposta de canvi en la formació doctoral cal afrontar-la des del 
coneixement de la situació dels programes de doctorat a la UB en aquests 
últims anys per aprofitar al màxim els aspectes positius i per proposar millores 
dels punts febles observats. Amb aquest objectiu, s’han analitzat les dades 
disponibles en dos dels models de formació doctoral que han estat vigents en 
la última dècada: el corresponent a la situació d’abans de l’inici de l’adaptació a 
l’espai europeu i el corresponent a la situació actual després del restabliment 
dels programes de doctorat. No s’ha analitzat el període entre el 2005 i el 2007 
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atesa la curta durada que ha tingut l’aplicació del model basat en els POP. En 
concret, s’han analitzat les dades corresponents als estudiants del bienni 2002-
2004, que representaria la «línia base» dels doctorats UB just abans de les 
reformes, així com les dades del curs 2009-2010 per estudiar la situació dels 
programes en la nova estructura. 

 
 
Els programes de doctorat del bienni 2002-2004  
 
Els programes de doctorat del període 2002-2004 s’han analitzat per branques i 
per facultats. Les dades considerades han estat les següents: el nombre i el 
tipus d’estudiants en els diferents programes, les taxes d’abandonament a 
primer curs i les taxes d’èxit en l’obtenció del diploma d’estudis avançats i en la 
defensa de tesis. Com a conclusió, es pot dir que: 

• Hi ha una alta variabilitat en els resultats obtinguts en els diferents 
programes tant entre facultats com dins de les mateixes facultats, que 
tenen més d’un programa de doctorat, i que alguns programes no eren 
sostenibles pel nombre d’alumnes.  

• Caldria fer una anàlisi sobre l’efecte en les taxes d’èxit d’aspectes 
rellevants, com ara l’accés, la supervisió del treball o el gaudiment 
d’algun tipus de beca.  

• En algunes branques, els estudiants han considerat el Diploma d’Estudis 
Avançats con un objectiu finalista.  

• Caldria que les facultats fessin una anàlisi del desenvolupament dels 
doctorats en aquest bienni i fessin servir l’experiència d’aquesta etapa a 
l’hora d’elaborar noves propostes. 

 
 
Els programes de doctorat del curs 2009-2010 (67 programes) 
 
Els programes de doctorat del curs 2009-2010 s’han analitzat per branques i 
per programes. Els elements considerats en cada programa han estat 
l’alumnat, les línies de recerca i el professorat. No s’han pogut analitzar els 
resultats dels programes en forma de taxes d’èxit o abandonament, atès que 
era massa aviat per fer-ho.  

• Gairebé la meitat dels programes que s’imparteixen actualment, i que 
provenen de la situació anterior, havien rebut el reconeixement extern de 
la menció de qualitat, amb percentatges diversos segons les branques.  

• Amb referència a l‘alumnat, s’observa que:  
o el 20 % de les places ofertes queda sense cobrir, amb una gran 

variabilitat entre branques;  
o un terç de programes de doctorat no arriba a 10 estudiants, però 

n’hi ha tres que superen el centenar, que corresponen als 
programes intercentres abans esmentats.  

• Pel que fa a les línies de recerca, s’observa que:  
o una tercera part de les línies ofertes no estan operatives;  
o majoritàriament, el nombre de línies ofertes per programa és entre 

quatre i set.  
• En referència al professorat, s’observa que:  
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o  la meitat dels professors que participen en programes de doctorat 
són directors de tesi, amb una certa variabilitat entre branques;  

o el 70 % del professorat vinculat a la direcció de tesis és 
professorat de la UB i en algunes branques el percentatge de 
professorat extern és duplica o triplica respecte d’altres;  

o en general, el comportament segueix dos perfils, que agrupen les 
branques d’humanitats i ciències socials, d’una banda, i les de 
ciències experimentals i ciències de la salut, de l’altra.  

• Els aspectes acadèmics. S’ha analitzat la descripció de l’enfocament 
del programa i de les competències a assolir, en especial el llenguatge 
emprat per descriure-les i l’estructura dels programes com a garantia de 
l’assoliment de les competències previstes. A partir de la informació 
pública disponible, s’observa:  

o que de manera majoritària el llenguatge utilitzat per definir les 
competències no pren en consideració els doctorands com els 
subjectes de referència d’aquests objectius,  

o que només el 20 % dels doctorats adopta una estructura clara per 
identificar les competències a assolir i que dos terços dels 
doctorats presenten greus mancances en la manera de comunicar 
l’enfocament i els objectius d’aprenentatge a les persones 
interessades. 

 
Les beques doctorals. S’ha comparat l’evolució d’aquestes beques entre 2002-
2004 i l’actualitat. Només s’ha disposat d’informació de les beques concedides 
per l’Administració general de l’Estat, l’Administració autonòmica i la 
Universitat.  

o El volum global de les beques de la UB, que és el grup majoritari, 
ha disminuït els últims anys, malgrat l’augment de les beques 
procedents de fora de la UB.  

o També s’ha palesat un canvi en els criteris d’adjudicació de 
beques de la UB que ha repercutit en una disminució significativa 
de les beques en les branques més competitives. 

o  En tot cas, es palesa la necessitat de promoure polítiques d’ajuts 
i beques per acostar-nos a l’objectiu de l’EEES. 
 

Cost i finançament. Fins ara, el cost i el finançament del doctorat s’havia 
entès com el corresponent a l’etapa de formació prèvia a l’etapa de recerca. A 
partir d’enguany, comença a considerar-se en el finançament el període 
d’elaboració de la tesi. No ha estat possible analitzar tots els capítols de costos, 
per no estar disponibles ni les despeses de costos generals atribuïbles als 
estudis de doctorat, ni els ajuts específics derivats de programes i projectes de 
recerca. S’ha observat que la subvenció en professorat per supervisió de la tesi 
representa la part més elevada, mentre que la subvenció directa al doctorat és 
baixa si es compara amb els altres nivells.  
 
Durada de les tesis. Les diferències són clares entre branques, s’ha d’ordenar 
el procés d’inscripció de la tesi i un percentatge molt significatiu de tesis 
doctorals tenen una llarga durada. 
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La internacionalització del doctorat 
 
Una prospectiva de la situació actual permet concloure que en un món global 
cal internacionalitzar la universitat i que la millor manera de fer-ho és establint 
polítiques i estratègies que permetin internacionalitzar els estudis. Per això, cal 
incloure en els objectius del doctorat aspectes relatius al treball en un entorn 
internacional, cal establir aliances amb altres universitats i cal tenir una política 
activa d’informació i comunicació sobre els programes en diferents llengües. En 
el cas del doctorat, cal promoure la internacionalització dels programes, la 
internacionalització dels estudiants, la mobilitat d’alumnat i professorat, i la 
internacionalització de la gestió. En el cas de la UB, cal destacar els punts 
següents: 
 

• S’està treballant en diferents xarxes i s’estan promovent campus 
d’excel·lència internacional que tenen en la internacionalització del 
doctorat un objectiu clau.  

• Tanmateix, una anàlisi de les característiques dels programes actuals 
palesa que la internacionalització no es fa explícita, malgrat l’existència 
de força elements d’internacionalització en els programes.  

• El nombre de convenis entre universitats per programes de doctorat és 
merament testimonial i, en general, la internacionalització del doctorat és 
escassa.  

• La meitat dels estudiants internacionals són d’origen llatinoamericà i, 
darrerament, han incrementat notablement els d’origen europeu, que 
actualment representen el 40 % del total. El 10 % restant té orígens 
diversos.  

• No és disposa de dades sobre la participació del professorat UB en 
doctorats d’altres universitats però hi ha la percepció que és significatiu. 
S’ha de fomentar l’adquisició d’experiència internacional en el 
professorat per poder participar en programes de doctorat internacionals.  

• Els aspectes lingüístics són clau per a la internacionalització. La UB 
dóna suport mitjançant l’Escola d’Idiomes Moderns a la millora de la 
capacitació de professors i estudiants, però encara cal avançar molt més 
en aquest aspecte.  

• Per a la gestió de la internacionalització, la UB disposa de diversos 
serveis que, si bé col·laboren activament en el procés d’incorporació i la 
mobilitat, no estan orientats preferentment al doctorat. La creació 
d’escoles de doctorat podrà facilitar una millor adequació dels serveis 
universitaris. 

 
 
 
La recerca vinculada als programes de doctorat 
 
Les universitats han de promoure estudis de doctorat en entorns rics en 
recerca. Aquests entorns els conformen el professorat i, sobretot, els grups 
més actius i productius en recerca. Per conèixer el grau d’adequació del 
professorat implicat en programes de doctorat, s’ha analitzat si el professorat 
que participa en els programes de doctorat presenta un perfil investigador 
diferenciat d’aquell que no assumeix responsabilitats en el doctorat. També 
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s’ha analitzat el pes relatiu dels professors que tenen reconeguda la seva 
activitat de recerca dins de grups consolidats i al mateix temps participen en 
programes de doctorat. Finalment, tenint en compte la política de creació 
d’instituts de recerca participats per la UB i en què duen a terme la seva 
recerca professors vinculats a la UB, s’ha tractat d’analitzar la relació entre el 
doctorat i el professorat vinculat a instituts i altres organismes de recerca. 
 

• Una anàlisi del perfil del professorat vinculat als programes de doctorat 
mostra:  

o que té reconeguts un 15 % més de trams de recerca que els que 
no hi participen, encara que aquest indicador és el que té menys 
incidència;  

o que està implicat un 214 % més en projectes competitius de 
recerca i que és investigador principal en projectes competitius 
més del doble de vegades,  

o que té un 149 % més d’articles publicats i un 23 % més de 
monografies.  

o que s’observen diferències importants entre branques. Així, a 
ciències experimentals i a ciències de la salut la diferència entre 
el professorat implicat i la resta és molt menor que a humanitats i 
ciències socials.  

 
En tot cas, es pot afirmar que, globalment, el professorat de la UB implicat 
en el doctorat té una activitat en recerca més rica que el que no hi està 
implicat.  

 
• D’altra banda, la major part de la producció científica reconeguda 

internacionalment procedeix de professors que s’estructuren en grups 
de recerca consolidats. En el cas del doctorat, el nombre de professors 
actius que hi participen i que al mateix temps pertanyen a grups de 
recerca consolidat és 9 punts superior al del global de professors del 
mateix tipus, i aquest diferencial és el doble en el cas de ciències 
socials. també en aquest cas es posa de manifest que són actius en el 
doctorat els professors més actius a dur a terme treballs de recerca en 
grup. 
 

•  No hem pogut analitzar les característiques del professorat UB vinculat 
a instituts de recerca i la seva participació en el doctorat per disposar 
solament de dades incompletes. 

 
 
 
Avaluació de la situació del doctorat a la UB respecte a l’entorn 
 
S’ha analitzat la situació del doctorat UB respecte a l’entorn autonòmic, la 
inserció laboral dels doctors, la satisfacció amb la formació del doctorat a la UB 
i la satisfacció dels estudiants amb els estudis de doctorat.  
 

• Les tesis doctorals defensades a la UB representen el 39 % de les tesis 
defensades a Catalunya. Si es té en compte que la UB representa un 
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terç del volum d’estudiants que es matriculen a les universitats 
catalanes, els títols de doctor estan per damunt del valor mitjà. Caldrà 
analitzar amb més detall per branques i programes l’evolució d’aquest 
indicador i fer-ne un seguiment. 
 

• La internacionalització de doctorands a la UB, expressat com a 
percentatge d’estudiants de doctorat d’origen internacional, coincideix 
amb la mitjana a Catalunya. Tot i això, si es té en compte que el nombre 
de doctorands és superior, el resultat és que l’atracció d’estudiants 
internacionals per la UB és lleugerament inferior, com també ho és el 
percentatge de tesi doctorals llegides a la UB per estudiants 
internacionals. 

 
• Un estudi sobre la inserció laboral dels doctors mostra una taxa molt 

alta d’ocupació (96,1 %) amb diferències mínimes per branques. Gairebé 
la meitat dels doctors treballen o bé a la universitat o bé en un centre o 
institut de recerca. En aquest cas, les diferències per branca són 
significatives. Dos terços dels doctors treballen en el sector públic, i la 
participació més alta en el sector privat és més elevada en les branques 
de ciències experimentals i ciències de la salut. només un terç manifesta 
que duu a terme funcions pròpies del seu nivell amb diferències entre 
branques. En general, treballen a Barcelona, tenen salaris amb moltes 
diferències i estan satisfets amb el treball que duen a terme. 

 
• Un estudi comparatiu entre Suècia, Irlanda, Finlàndia i Catalunya que 

analitzava la situació dels programes de doctorat des de la perspectiva 
dels estudiants en aquests països va permetre posar de manifest que 
els estudiants catalans coincideixen amb els d’altres països en què els 
estudis de doctorat els havien ajudat a desenvolupar competències en 
recerca i que tenien un coneixement més ampli de metodologies i teories 
científiques. Els estudiants catalans estaven molt satisfets, per sobre del 
valor mitjà de satisfacció, de la supervisió de la tesi, però es mostraven 
menys positius respecte a les assignatures cursades en els programes 
de doctorat. De manera general, valoraven com a bona o excel·lent la 
seva formació doctoral. En el cas dels catalans, la resposta era 
lleugerament més baixa que el valor mitjà. Molta més diferència es va 
apreciar en qüestions relatives a la inserció laboral, en què els catalans 
veien amb preocupació el futur laboral. 
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