VICEDEGANAT DE POSTGRAU I RECERCA

Seguiment i avaluació de les Activitats Formatives
Tal i com s’expressa en el preàmbul del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011,
una de les novetats dels nous Programes de Doctorat és la previsió d’un règim de
supervisió i seguiment dels doctorands a través de l’avaluació anual del Pla de Recerca
i el Document D’activitats del Doctorand. A tal efecte, a continuació es detalla el
procediment de Seguiment i Avaluació dels doctorands en els Programes de Doctorat
de la FPCEE Blanquerna de la URL.
La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan encarregat
d’avaluar anualment el progrés dels doctorands en funció de les competències
específiques i transversals vinculades al Programa de Doctorat i amb l’objectiu de
garantir la qualitat i el progrés de l’activitat investigadora dels doctorands i de la seva
tesi doctoral. Per tal de portar a terme aquest procés, la Comissió Acadèmica avaluarà
els següents documents:
a)
b)
c)
d)

Pla de Recerca
Document d’Activitats del Doctorand
Informes del director o directors i del tutor
Informes sobre les defenses orals anuals dels doctorands sobre l’estat
del seu Pla de Recerca

Amb tots aquests informes, la CAPD avaluarà si el desenvolupament de les activitats
de recerca i de la tesi del doctorand estan seguint el ritme adient i previst i, finalment,
emetrà un informe anual anomenat Informe d’Activitats del Doctorand (IAD). Si la
CAPD ho requereix perquè li sembla necessari, podrà demanar la presència del
doctorand, del director o directors o del tutor per a la realització d’una entrevista amb
l’objectiu de recollir més informació de cara a l’avaluació i seguiment de l’estat de les
activitats de recerca i de la tesi del doctorand.
L’avaluació de tots aquests documents, clau per al progrés de la tesi doctoral del
doctorand, es farà a partir d’un procediment i d’uns criteris que són públics i que es
detallen en els següents punts:
1. Seguiment i avaluació del Pla de Recerca:
Tal i com es detalla en el document aprovat per la FPCEE Blanquerna sobre el
procediment del Pla de Recerca dels Programes de Doctorat, el Pla de Recerca és un
document d’una extensió màxima de 20 planes en el que es detallaran el tema de la
tesi doctoral, els fonaments teòrics i metodològics, les limitacions i línies de futur i el
pla de treball i cronograma.

Aquest Pla de Recerca serà avaluat per la CAPD anualment i es tindran en compte els
següents aspectes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rellevància i innovació de la proposta
Claredat i rigor del tema plantejat
Viabilitat de la recerca
Claredat, realisme i coherència dels objectius en relació al mètode
Fonamentació teòrica suficient per a dur a terme la tesi
Adequació del mètode
Realisme del pla i del cronograma de treball

La CAPD emetrà un informe en un full normalitzat (veure Annex 1) que serà recollit en
l’IAD anual de cada doctorand.
2. Seguiment i avaluació del DAD
La CAPD avaluarà les activitats que el doctorand haurà recollit en el seu DAD tenint en
compte els següents aspectes generals del doctorand:
a) El curs que en el que es troba. No es pot avaluar amb els mateixos paràmetres
un doctorand de primer curs que un altre de tercer.
b) La modalitat cursada. Els estudiants a Temps Parcial tenen més limitacions en
determinades situacions com ara les estades de recerca a l’estranger o
l’assistència a congressos internacionals.
c) Les àrees de coneixement de la recerca. Cal ajustar els criteris sobre
publicacions, impacte i internacionalització a les àrees de cada recerca i als
tipus d’estudi en curs (per exemple en el cas d’estudis locals).
Així mateix, la CAPD tindrà en compte els següents aspectes i criteris en relació a les
activitats recollides al DAD:
1.Publicació d’articles, llibres i capítols de llibre: la CAPD valorarà amb especial èmfasi
la publicació de com a mínim un text científic en una revista indexada. Aquesta
publicació, obligatòria pels alumnes de tercer curs, i altres que es puguin realitzar,
seran valorades atenent als següents criteris:
a) Abast i rellevància de la publicació
b) Índexació
c) Factor d’Impacte
d) Àrea de coneixement de la recerca
e) Rellevància de l’editorial, en cas de llibres i capítols.
f)
Naturalment es tindrà en compte el tipus de publicació en cada àrea de coneixement,
atès que la planificació d’aquestes publicacions serà revisada prèviament per la
mateixa CAPD. En determinades àrees de coneixement la CAPD podrà acceptar i
valorar una publicació en llibre o capítol de llibre.

2.Assistència a congressos: la CAPD valorarà favorablement l’assistència del doctorand
a congressos nacionals o internacionals, en els que presenti comunicacions orals o
pòsters sobre la seva recerca doctoral. Obligatòriament els doctorands al Programa de
Doctorat hauran d’assistir a un congrés durant el segon any del Doctorat, per la qual
cosa es valorarà la qualitat, coherència temàtica i ressò del congrés, així com el fet
d’assistència a altres certàmens. Naturalment es tindrà en compte la modalitat del
Doctorat (temps complet o parcial) a l’hora d’emetre la valoració.
3.Estades de recerca en grups d’universitats i centres de recerca externs: la CAPD
valorarà molt positivament l’estada en centres i universitats externs a la URL per part
dels doctorands. L’avaluació d’aquestes estades (obligatòries en el cas dels doctorands
a temps complet) es realitzarà a partir dels següents criteris: relleu internacional del
centre, durada de l’estada, Memòria d’activitats de l’estada, informe del tutor del
centre receptor, documents acreditatius de l’estada. Caldrà tenir en compte, la
modalitat del doctorand.
4.Cursos i activitats de formació: la CAPD avaluarà l’assistència als cursos i seminaris de
formació del Propi Programa de Doctorat a través de l’informe d’assistència que
emetrà el professor de cada curs o seminari. Igualment seran valorats molt
positivament altres cursos externs al programa que serveixin a la millora dels
coneixements del doctorand (idiomes, conferències, cursos d’estiu, cursos o jornades
especialitzats en el seu àmbit d’estudi...). Es tindrà en compte la rellevància d’aquests i
el seu aprofitament a través d’informes o expedients de notes, en el cas en què
existeixin.
5.Llengües estrangeres: la CAPD valorarà positivament els coneixements de llengües
estrangeres –especialment l’anglès- que siguin d’importància en l’àrea científica del
doctorand.
6.Seminaris del grup de recerca: la CAPD també valorarà l’assistència pèriòdica als
seminaris que realitzin els grups de recerca en els que estan adscrits els doctorands,
així com la presentació de la recerca del doctorand en aquests.
7.Tutories periòdiques amb els directors: la CAPD tindrà en compte molt especialment
la regularitat en l’assistència dels doctorands en les reunions amb els seus directors i
l’aprofitament d’aquestes trobades periòdiques (informe dels directors i tutors).
8.Participació en projectes competitius: la CAPD valorarà positivament que el
doctorand formi part d’equips que participen en projectes competitius vinculats a la
seva recerca o a les línies de recerca en les que es trobi adscrit.
9.Altres mèrits: la CAPD valorarà altres mèrits que cregui oportú com per exemple la
participació en l’organització de congressos, seminaris i activitats d’I+D.

3. Seguiment i avaluació dels informes del director o directors i del tutor
La CAPD requerirà del director un informe confidencial que haurà de comptar amb el
vist i plau dels altres directors en cas que existeixin i del tutor si s’escau. Aquest
informe haurà de tenir en compte una valoració general del treball del doctorand i el
grau deconsecucióa de les competències del Programa de Doctorat (Annex2). Aquest
informe serà avaluat per la CAPD i s’adjuntarà en la documentació annexada en l’IAD
final que emeti la CAPD.
4. Avaluació dels informes de les defenses orals dels doctorands
Tots els doctorands hauran de defensar oralment durant el primer any el seu Pla de
recerca davant d’un tribunal únic per a cada Programa de Doctorat. A partir del segon
any, els Plans de recerca seran avaluats a partir d’un informe escrit. En casos
excepcionals en què el període de la presentació oral coincideixi amb estades de
recerca o altres treballs derivats de la recerca i que impossibilitin la presència del
doctorand, la CAPD podrà autoritzar substituir la presentació oral per un altre format.
La defensa oral serà avaluada pel tribunal o comissió encarregada que emetrà un
informe d’avaluació de la defensa oral, que serà lliurada a la CAPD i que serà annexada
a l’IAD final que emet la CAPD. La CAPD, a més, argumentarà els punts febles i forts
d’aquest informe en l’IAD.
Aquest informe d’avaluació de la defensa oral emès pel tribunal tindrà en compte els
següents aspectes: claredat expositiva; explicitació dels objectius, hipòtesis, referents
teòrics, mètode i cronograma; rigor en el llenguatge científic; referències documentals
i d’autors; coherència general del Pla. Si s’escau també s’argumentaran aspectes i
observacions fetes pels membres del tribunal.
5. Informe d’Avaluació del Doctorand (IAD)
La CAPD emetrà un Informe d’Activitats del Doctorand (IAD) que constarà d’un
informe final escrit on s’argumentaran els punts forts i febles del desenvolupament de
la tesi del doctorand, i les possibles recomanacions al doctorand, actuacions del
director o dels directors. Finalment, haurà de fer constar el resultat, favorable o no
favorable, de l’avaluació. Aquest resultat derivarà de l’avaluació centrada en el grau de
desenvolupament assolit en cadascuna de les competències incloses en el perfil
formatiu, en relació a les activitats abans descrites (Pla de Recerca, Document
d’Activitats del Doctorand, Informes del director o directors i del Tutor, presentacions
orals del doctorand, altres possibles com Complements de Formació, etc.). Aquestes
activitats seran avaluades amb una al·lusió explícita a tres nivells de desenvolupament:
Baix / Mig / Alt.
Tenir una valoració favorable és un requisit indispensable per continuar al Programa
de Doctorat. En cas d’avaluació no favorable, que haurà de ser degudament
justificada, el doctorand tornarà a ser avaluat en el termini de sis mesos, i caldrà que
presenti novament la documentació sol·licitada per la CAPD.

En el cas de tenir altre cop una avaluació no favorable, el doctorand serà donat
definitivament de baixa del Programa de Doctorat. El doctorand tindrà dret a la
consulta i a la revisió dels informes d’avaluació i actes, prèvia petició a la Comissió
Acadèmica del programa de Doctorat.
6. Seqüència de l’avaluació en el temps


Primer curs

Els estudiants han de presentar el Pla de Recerca i defensar-lo oralment. El director
presentarà l’informe d’activitats. La CAPD avaluarà el Pla de Recerca i el DAD, l’informe
de la defensa oral i l’informe del director. La CAPD podrà demanar una entrevista amb
el doctorand en cas que ho cregui necessari.
Primera avaluació: febrer del curs acadèmic. El resultat del seguiment es farà públic
abans de finals de febrer. Si és avaluació positiva es permet matricular el curs següent.
En cas d’avaluació negativa el doctorand pot demanar una segona avaluació el juliol.
Segona avaluació: en cas de primera avaluació negativa o de no presentat en la
primera avaluació: juliol del mateix any. El resultat d’aquesta es farà públic abans de
finalitzar el mes de juliol. Si s’aprova es permet matricular el següent curs i en cas
d’avaluació negativa s’exclou el doctorand i no se’l permet matricular.


Segon i tercer curs i anys posteriors en cas d’estudiants a temps parcial i
pròrrogues

Els estudiants han de presentar el Pla de Recerca actualitzat. El director ha de
presentar l’informe d’activitats. La CAPD avaluarà el Pla de Recerca, l’informe del
director, el DAD i altres documents que pugui requerir. La CAPD podrà demanar una
entrevista amb el doctorand en cas que ho cregui necessari.
Primera avaluació: febrer del curs acadèmic. El resultat del seguiment es farà públic
abans de finals de febrer. Si és avaluació positiva es permet matricular el curs següent.
En cas d’avaluació negativa el doctorand pot demanar una segona avaluació el juliol.
Segona avaluació: en cas de primera avaluació negativa o de no presentat en la
primera avaluació: juliol del mateix any. El resultat d’aquesta es farà públic abans de
finalitzar el mes de juliol.
Se articulará el procedimiento para coordinar el resultado de la evaluación del tercer
año con la posible extensión (prórroga) del plazo para elaborar la tesis doctoral.

ANNEX 1: FULL D’AVALUACIÓ DEL PLA DE RECERCA DEL DOCTORAND
_______________________________________________________________________

Vist i analitzat el Pla de Recerca del Sr. / Sra. _________________________________
Titulat ________________________________________________________________
la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en ___________________________
emet el següent informe d’avaluació:
a) Rellevància i innovació de la proposta
Baix / Mig / Alt
b) Claredat i rigor del tema plantejat
Baix / Mig / Alt
c) Viabilitat de la recerca
Baix / Mig / Alt
d) Claredat, realisme i coherència dels objectius en relació al mètode
Baix / Mig / Alt
e) Fonamentació teòrica suficient per a dur a terme la tesi
Baix / Mig / Alt
f) Adequació del mètode
Baix / Mig / Alt
g) Realisme del pla i del cronograma de treball
Baix / Mig / Alt
Observacions:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Data: ____________________
Dr./Dra. _______________________________________________________________
President de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
Signatura

ANNEX 2. INFORME DEL DIRECTOR SOBRE LES ACTIVITATS DEL DOCTORAND
_______________________________________________________________________

Vist i analitzat el treball realitzat pel doctorand Sr. / Sra. _________________________
durant el curs acadèmic _________________ el director de la tesi doctoral emet el
següent informe d’avaluació:

1. Valoració de les activitats de l’investigador/a en formació i de l’evolució durant el
curs
Baix / Mig / Alt
2. Valoració del grau de consecució de per part de l’investigador en formació de les
competències del Programa de Doctorat en relació a la recerca que du a terme
Baix / Mig / Alt
3. Observacions o comentaris (màxim 1 full)
Baix / Mig / Alt

Barcelona, ______ de ________________ de 2012

El Dr./La Dra. ___________________________________________________________
(nom i cognoms del Director/a de la Tesi doctoral, en cas de codirecció
hauran de signar tots els directors)
Signatura:

El Dr./la Dra. ___________________________________________________________
(nom i cognoms del Tutor, en cas que n’hi hagi)
Signatura:

